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ТЕМА БРОЈА – У развијеним земљама мирним путем реши се више од 90 
одсто радних спорова, док запослени у Србији радије правду траже пред 

судом. Законски рок за мирно решавање радног спора износи 30 дана, 
а ова врста арбитраже је бесплатна. Дан штрајка у јавним предузећима 

кошта од 10.000 до 50.000 евра
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УВОДНИК

МЛАДИ НА ПРЕКРЕТНИЦИ
На евиденцији НСЗ тренутно има 186.000 младих, што 

је за 5,8 одсто мање него у истом периоду прошле године 
- рекао је директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић у Привредној комори Србије на Сту-
дентском привредном форуму - детаљније у тексту Млади 
на прекретници.

Од 16 милијарди динара подршке државе предузет-
ништву, чак око 70 одсто средстава биће намењено млади-
ма. Држава је спремила 33 програма помоћи предузетни-
цима у новцу и пружању неопходног знања за покретање и 
вођење сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање 
незапослених који се воде на евиденцији НСЗ намењена је 
онима који имају завршену обуку за започињање сопственог 
посла. Обезбеђено је укупно 632 милиона динара, додељује 
се једнократно, у износу од 180.000 динара. 

За такозвани „стартап“, односно почетак приватног пос-
ла, Министарство привреде је од почетка априла обезбеди-
ло 150, а Фонд за развој 350 милиона динара. Подршка под-
разумева комбинацију - 30 одсто бесповратних средстава и 
70 одсто кредита Фонда за развој. У буџету Министарства 
омладине и спорта за 2016. годину предвиђено је 77 мили-
она динара за финансирање програма и пројеката подршке 
младима у запошљавању, самозапошљавања и предузет-
ништва младих. Шта још - у тексту Понуда на столу. 

Фонд за развој почео је да прима захтеве за кредите. 
Укупно планирана средства у износу од 7,2 милијарде ди-
нара пласирају се са најнижом каматном стопом од 1,5 од-
сто. Рок отплате до пет година - о томе у тексту Стартап 
кредити за почетнике. До краја марта очекује се распи-
сивање позива за доделу грантова за запошљавање. Право 
да учествују имаће млади од 18 до 30 година из 34 најсиро-
машније општине у Србији. Више детаља у тексту Гранто-
ви за младе. 

Закон о раду штети економији - сматра кинески минис-
тар финансија Лу Џивеи. Лу је рекао да ће пролазак кроз 
промене захтевати одлучност највиших органа и спремност 
да се „ломи тврда кост“. На отварању конгреса Народне пар-
тије, годишњем састанку парламента, премијер Ли Кећи-
анг обећао је да ће „убити зомби предузећа“ и срезати ви-
шак капацитета путем њиховог спајања или ликвидације - о 
тим кинеским изазовима јавног сектора - у тексту Убити 
зомби предузећа.

Потпредседница владе и министарка грађевине, сао-
браћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић изјавила је 
да се реформа српских железница одвија по плану и да ће у 
наредних пет година морати да оде око 6.000 радника, а у 
првој години око 2.000. Директор Србијагаса Душан Баја-
товић каже да у том предузећу тренутно нема вишка запос-
лених, док министар привреде Жељко Сертић сматра да је 
потребно урадити дубинске анализе како би се утврдио ви-
шак запослених у великим државним предузећима, и то за 
сваку годину. Министарка државне управе и локалне само-
управе Кори Удовички на „Копаоник бизнис форуму“ на-
вела је да је структура запослених заправо већи проблем од 
броја запослених. Више о томе у текстовима - У Железници 
вишак 6.000 људи и Дубинска анализа пре отпуштања. 

У развијеним земљама мирним путем се реши више 
од 90 одсто радних спорова. Иако је ова врста арбитраже у 
Србији бесплатна, а арбитражно решење правоснажно и из-
вршно и има потпуно исту правну снагу као правоснажна 
судска пресуда у радном спору, запослени у Србији радије 
правду траже пред судом. Више о томе у нашој Теми броја, 
под насловом Суд пречи од Агенције. 
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ПРИВРЕДА   До краја марта позиви за доделу грантова 
за запошљавање

ГРАНТОВИ ЗА МЛАДЕ
Министарка без портфеља задужена за европске инте-

грације Јадранка Јоксимовић најавила је да се до краја 
марта може очекивати расписивање позива за доделу гран-
това за запошљавање младих у 34 најсиромашније општине 
у Србији, у оквиру програма „Европски прогрес“.

Јоксимовићева је у Ковачици, где је учествовала на ок-
руглом столу о женском предузетништву, рекла да је у пи-
тању програм у вредности од 180.000 евра за доделу гранто-

ва за запошљавање младих, који спроводе владе Швајцарске, 
Србије и ЕУ. Право да учествују имаће млади од 18 до 30 го-
дина, али и жене, Роми и особе са инвалидитетом.

Потпредседница владе и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић 
изјавила је да се реформа српских железница одвија 
по плану и да ће у наредних пет година морати да 

оде око 6.000 радника, а у првој години око 2.000.
„Железнице чека рационализација броја радника и сва 

четири железничка предузећа су донела нове систематиза-
ције, направљене према стварној потреби“, рекла је Михајло-
вићева. Она је истакла да је за Владу Србије један од приори-
тета управо реформисање српских железница и подсетила 
да је железница зато подељена на четири предузећа - Србија 
карго, Србија воз, Инфраструктура железнице Србије и Же-
лезнице Србије ад, као би железнички систем функционисао 
на новим тржишним основама.

Михајловићева је рекла да се реформа спроводи у са-
радњи са Светском банком, те да то није могуће урадити пре-
ко ноћи, а да се упоредо реализују и инвестиције. Вредност 
актуелних пројеката у железничкој инфраструктури је око 
1,5 милијарди евра. Према њеним речима, у 2015. је модер-

низовано 120 километара пруга и покренути су многи креди-
ти који су били стопирани - кувајтски, руски, ЕБРД и други.

„Сваки објекат у српским железницама је пописан и на-
прављен је деобни биланс. Вишак имовине ће бити продат 
и тај новац ће се користити за измиривање дуга за струју“, 
рекла је Михајловићева, додајући да је до фебруара дуг за 
струју износио 750 милиона динара, а да су железнице изми-
риле до сада 430 милиона.

Министарка је навела да се око 830 км пруга не користи 
или веома мало користи, као и да од тога око 300 км уопште 
не ради, па ће бити затворене, јер праве трошкове за одржа-
вање.

Најава министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић

У ЖЕЛЕЗНИЦИ ВИШАК 6.000 ЉУДИ

Право да учествују имаће млади од 18 до 30 
година из 34 најсиромашније општине у Србији

РЕКЛИ СУ    Жељко Сертић, министар привреде 

ДУБИНСКА АНАЛИЗА ПРЕ ОТПУШТАЊА

     Душан Бајатовић: У Србијагасу нема вишка запослених

   Директор Србијагаса Душан Бајатовић је изјавио да у 
том предузећу тренутно нема вишка запослених и да Ср-
бијагас има оперативне трошкове на нивоу од шест одсто.
   „У овом моменту у Србијагасу нема дефинисаног вишка 
запослених, ако узмете да су укупни трошкови по основу 
тзв. оперативних трошкова компаније на нивоу од шест од-
сто, а да су укупни трошкови са амортизацијом испод 10 
одсто. За компанију као што је Србијагас то нису велики 
трошкови“, рекао је Бајатовић новинарима на „Копаоник 
бизнис форуму“.
   „Проблем Србијагаса нису оперативни трошкови, већ не-
рална цена гаса претходних година и гас који се испору-
чивао предузећима у реструктурирању или у банкроту, а 
која нису плаћала“, казао је Бајатовић. Он је додао да нема 
више социјалне политике преко Србијагаса и да је зато то 
предузеће у 2015. зарадило три милијарде динара.

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да је потребно урадити дубинске анализе како би се утврдио вишак за-
послених у великим државним предузећима, и то за сваку годину.

„Вишак запослених је релативан. Прво је потребно урадити дубинске анализе, а и то не мора да значи да су једнаке за 
сваку годину“, рекао је Сертић у панел расправи на „Копаоник бизнис форуму“.

„У РТБ-у Бор треба да смањимо број запослених за 1.000 људи, али то не значи да ће тај број бити исти за три или четири 
године, улазимо у доба динамичних промена и морамо да будемо спремни како ћемо водити развојне политике, да апсорбују 
вишак радника“, навео је Сертић.

Он је рекао да је, када је реч о Телекому, питање да ли ће за три до пет година то предузеће моћи да преживи укрупња-
вање тржишта и да је зато потребан озбиљан партнер. Сертић каже да се држава суочава са природном себичношћу сваког 
човека да задржи статус кво.
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АКТУЕЛНО   Републички завод за статистику 
одбацио оцену Фискалног савета

Упозорење министарке државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички

Процес усклађивања са међународним 
стандардима захтевао промену периодике 

спровођења анкете, већи узорак, промену система 
оцењивања, чиме је постигнута већа прецизност

ЛОША ИНТЕРПРЕТАЦИЈА 
ТАЧНИХ ПОДАТАКА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ВЕЋИ ПРОБЛЕМ ОД БРОЈА

Републички завод за статистику (РЗС) одбацио је оцену Фискалног савета (ФС), који тврди да се снажан раст запос-
лености у претходне три године није десио, те да су подаци који говоре о расту „последица непоузданости праћења 
кретања на тржишту рада од стране Републичког завода за статистику“. У РЗС тврде да је Фискални савет погрешно 
интерпретирао податке из Анкете о радној снази, те да су неосноване сумње о поузданости тих података које ФС наво-

ди у свом радном документу припремљеном за „Копаоник бизнис форум 2016“, а које су пренели поједини медији.
РЗС тим поводом наводи у саопштењу да иза података о расту запослености и смањењу незапослености чврсто стоји. 

Тако је према Анкети о радној снази без посла од 2008. до 2012. остало готово 600.000 лица, од којих је 325.000 било формално 
запослено, док су остали били запослени у неформалном сектору.

Ревидирани подаци о регистрованој запослености такође бележе значајан пад запослености у периоду 2008-2012, што 
потврђује кретање формалне запослености из Анкете о радној снази, наводи се у саопштењу РЗС.

Од 2012. до 2015, међутим, како објашњавају у РЗС, промењена је методологија при изради Анкете, те није могуће по-
ређење података, што, како објашњавају, не значи погрешну оцену трендова запослености и незапослености у периоду пре 
методолошке измене, али свакако значи прекид упоредиве серије почев од 2015. године.

РЗС је још 2014. упозорио да је процес усклађивања са међународним стандардима захтевао промену периодике спро-
вођења анкете, већи узорак, модернизацију процеса прикупљања података и промену система оцењивања, чиме је постигну-
та већа прецизност у оцени контигента радне снаге, али је истовремено онемогућена потпуна упоредивост са подацима из 
претходних година.

Управо да би обезбедио упоредивост података на међугодишњем нивоу за 2014. и 2015. годину, РЗС је извршио ревизију 
података из 2014. године, наводи се у саопштењу, у којем је дат и табеларни преглед упоредивих података из АРС-а за период 
2014-2015. по кварталима.

Према тим подацима, у четвртом кварталу 2015. у односу на први квартал 2015. године дошло је до раста запослености 
од 64.000 лица, од којих је 50.000 запослено у формалном сектору. Истовремено, у табели је евидентиран и пад незапосле-
ности од 38.000 лица, док је у односу на четврти квартал 2014. године забележен известан пад запослености (за 14.000 лица) 
и раст незапослености (15.000 лица). Из РЗС-а истичу да од почетка 2015. године преузимају податке о регистрованој запосле-
ности из Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и да ти подаци у великој мери одговарају подацима 
о формалној запослености из АРС-а у посматраном периоду.

Како се додаје, то још једном потврђује поузданост података, имајући у виду да АРС не обезбеђује апсолутно прецизне 
податке, већ оцењује запосленост и незапосленост на основу случајно изабраног узорка. Из РЗС су апеловали на све заинтере-
соване кориснике да се обрате за додатна објашњења пре него што изађу у јавност са погрешно интерпретираним подацима, 
јер тиме нарушавају углед РЗС-а и званичне статистике не само у земљи, већ и на међународном нивоу.

Фискални савет је у документу припремљеном за „Копаоник бизнис форум“, између осталог, оценио да се снажан раст 
запослености у претходне три године уз стагнацију привредне активност, по свему судећи, није ни десио, већ је последица 
непоузданости праћења кретања на тржишту рада од стране РЗС-а.

Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички на 
„Копаник бизнис форуму“ навела је да је структура запослених заправо 
већи проблем од броја запослених и да чак и после смањења плата од 10 
одсто трошкови зарада чине 11 одсто БДП-а.

Анализе показују да је велики број руководилаца у односу на извршиоце и да 
недостају аналитичке и стратешке функције, односно одређени профили који би по-
дигли квалитет услуга. Удовички је навела да постоје велике нерационалости у ор-
ганизовању послова у школству и здравству.

„Задатак за нову владу биће да појача управљање људским ресурсима, да се 
тачно зна ко улази у службенички систем и како му напредује каријера, као и да по-
стоје прецизни прописи о отпуштању оних који не раде добро“, истакла је Удовички и 
додала да је потребно прецизно и пажљиво одредити максималан број запослених.

„Још се боримо да рационализација не буде тако линеарна. Реорганизација ће 
морати пажљивије да се уради, а део недостатка капацитета који осећате је после-
дица непостојања одређених профила или функција“, рекла је Удовички.

Министарка је навела да школство, здравство и социјална заштита предста-
вљају велике системе који никада до сада нису реформисани.
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У Националној служби за запошљавање у току је реа-
лизација програма тренинга и оснаживања запосле-
них за препознавање и борбу против дискриминације 
у запошљавању Рома (ЕУ подршка за запошљавање 

Рома) и других теже запошљивих категорија становништва, у 
склопу пројекта „Јачање социјалне кохезије на тржишту рада 
кроз подршку маргинализованим и рањивим групама“. 

„Један од стратешких циљева Србије јесте да се ојачају 
институције тржишта рада и унапреде капацитети како би 
се одговорило на захтеве најосетљивијих категорија. Почетак 
овог тренинга је управо улагање у људске ресурсе, како би 
саветници у Националној служби за запошљавање што боље 
радили са лицима ромске националности. Национални ак-
циони план у теже запошљива лица, поред Рома, сврстава и 
млађе од 30 година, старије од 50 година, особе са инвалиди-
тетом, жене и друге категорије. На евиденцији НСЗ скоро 30 
одсто незапослених је полуквалификовано или без квалифи-
кација, па и ова група свакако захтева нашу посебну пажњу. 
Унапређење и модернизација у начину приступа су изузетно 
значајни за рад са групама које захтевају посебну пажњу“, 
истакао је Зоран Мартиновић, директор Националне служ-
бе за запошљавање, који је присуствовао обуци у Нишу.

Тренингу су присуствовали саветници за запошљавање 
из целе Србије, којима ће новостечена знања и вештине кори-
стити у свакодневном раду, а уједно ће их и пренети својим 
колегама.

„Пројекат има за циљ да пронађе боља решења и попра-
ви укупну запошљивост појединих група, посебно особа ром-
ске националности. Међутим, знања стечена на овом тре-

нингу се могу применити у свакодневном раду и са осталим 
дискриминисаним групама“, истакла је Наташа Ивановић, 
менаџерка пројекта „ЕУ подршка за запошљавање Рома“, 
УНОПС Пројектни центар у Србији.

„Антидискриминација је један од кључних принципа 
свих савремених друштава. Једнакост и равноправност по-
стоје у два облика. Први је урођен осећај једнакости са којим 
се сви рађамо, а други је правни концепт који константно ево-
луира, унапређује се и мења. Сви ми морамо радити и даље 
унапређивати овај концепт, а Национална служба за запо-
шљавање свакако има битну улогу у борби против дискри-
минације“, истакао је Клод Кан, саветник УН резидентног 
координатора у Србији.

Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Пројект-
но-оперативни центар Уједињених нација у Србији (УНОПС), 
у партнерству са Канцеларијом високог комесара за људска 
права Уједињених нација.

Фонд за развој Србије, као један од значајних партнера 
у „Години предузетништва 2016“, од 11. марта почео је да 
прима захтеве за кредитирање по програму Фонда, за шта су 
укупно планирана средства у износу од 7,2 милијарде дина-
ра. Како је саопштило Министарство привреде, одобраваће се 
стартап кредити за почетнике-предузетнике и правна лица. 
Предвиђени рок отплате је до пет година са грејс периодом 
до годину дана.

Фонд за развој ће радити и на унапређењу пословања 
кроз пласирање кредита за трајна обртна средства (рок от-
плате до пет година и грејс период до 9 месеци), за текућу 
ликвидност (рок отплате до 18 месеци и грејс период до три 
месеца) и краткорочне кредите (рок отплате од 3 до 12 ме-
сеци).

Планиране су и инвестиције кроз кредите за инвести-
циона улагања (рок отплате 7-10 година, грејс период до го-
дину). Кредити ће се одобравати уз најнижу каматну стопу од 
1,5 одсто уз гаранцију банке на годишњем нивоу, или 3 одсто 
уз остала средства обезбеђења.

БОЉА РЕШЕЊА ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ

СТАРТАП КРЕДИТИ 
ЗА ПОЧЕТНИКЕ

Борба против дискриминације у запошљавању Рома, младих до 30 година, 
старијих од 50 година, особа са инвалидитетом, жена и других категорија

Укупно планирана средства у износу од 7,2 
милијарде динара са најнижом каматном 

стопом од 1,5 одсто. Рок отплате до пет 
година са грејс периодом до годину дана

АКТУЕЛНО   Јачање социјалне кохезије на тржишту рада

Фонд за развој прима захтеве за кредите
У Србији више од 6.000 деце без

родитељског старања

ЗАПОСЛИТИ ДЕЦУ
ПАЛИХ БОРАЦА

Од 1.343 деце која живе у породицама 
палих бораца 527 је незапослено
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Александар Вулин потписао је меморандум о 
сарадњи са предузећем за помоћ при запошљавању Link 
consultant international, са циљем да се олакша запошља-
вање деце палих бораца која су завршила школовање. 
Вулин је на конференцији за новинаре рекао да је од 1.343 
деце која живе у породицама палих бораца 527 незапос-
лено, а завршили су школовање.

„До краја године хоћемо да сваком од њих понудимо 
радно место у складу са стручном спремом. Мислим да је 
то дуг ове државе и не знам зашто то није урађено прет-
ходних година“, рекао је Вулин.

Подвукао је да није реч о новцу пореских обвезника, 
већ о доброј вољи људи из приватног бизниса. Министар 
је напоменуо да у Србији има више од 6.000 деце без ро-
дитељског старања и истакао да ће се потрудити да се на-
прави системско решење да и они добију понуду за посао 
након школовања.

„Ако живот није био фер према њима, друштво хоће“, 
поручио је Вулин.

Владан Крстић
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За разлику од развијених земаља, у којима се већ деце-
нијама мирним путем реши више од 90 одсто радних 
спорова, запослени у Србији радије ће правду потра-
жити пред судом. О томе најбоље сведочи податак да 

се пред судовима води огроман број радних спорова, и то уп-
ркос чињеници да више од десет година (формирана је 2005) 
функционише Агенција за мирно решавање радних спорова. 
Из Агенције поручују да би требало штедети и време и новац, 
а као један од аргумената за ту констатацију наводе пода-
так да, када је реч о колективним споровима, дан штрајка у 
јавним предузећима кошта минимум 10.000 до 50.000 евра. 
Да не говоримо о томе да судски процеси трају у просеку 
око четири године и да коштају око 2.000 евра (неки тврде и 
двоструко више). Насупрот томе, законски рок за мирно ре-
шавање радних спорова износи 30 дана, а ова врста арбитра-
же је бесплатна. 

Пред Републичком агенцијом за мирно решавање рад-
них спорова могу се водити сви спорови који се тичу отказа 
уговора о раду, уговарања и исплате минималне зараде, дис-
криминације и злостављања на раду, накнаде трошкова који 
се односе на исхрану у току рада, долазак и одлазак са рада, 
исплату јубиларне награде и исплату регреса за коришћење 
годишњег одмора. 

Важно је истаћи да је арбитражно решење правоснажно 
и извршно и има потпуно исту правну снагу као правоснаж-
на судска пресуда у радном спору. 

Практично превазилажење проблема 

Током 2015. године пред Агенцијом су покренута 322 
радна спора - 292 индивидуална и 30 колективних. Поводом 
спорова у којима је Агенција имала највеће успехе у прет-
ходном периоду, истичу се спорови поводом злостављања 
и дискриминације на раду, за које је поднет 71 предлог за 
мирно решавање. Поводом уговарања и исплате минималне 
зараде пред Агенцијом је покренуто 158 поступака, док су 
поводом других накнада из рада и по основу рада покренута 
63 поступка. Агенција је посредовала у преговорима за се-
дам штрајкова и 22 поступка поводом закључивања, измене, 
допуне или примене колективног уговора. 

Према речима директора Агенције Милета Радивоје-
вића, у току је формирање међуресорне радне групе, која ће 
радити на изменама Закона о мирном решавању радних спо-
рова, у правцу јачања института мирног решавања радних 
спорова и превазилажења проблема у пракси. Планирано је 
да се једном од кључних измена закона омогући постизање 
споразума којим би се правоснажно решило спорно питање 
у индивидуалном спору, а не као сада, да се доноси решење 
које је у корист једне од страна. 

Радивојевић сматра да би ова измена у већој мери ох-
рабрила странке да се упусте у поступак пред Агенцијом и 
истиче да је важно да све стране у спору препознају наведене 
предности. Добар пример вансудског поравнања је поступак 
који је пред овим институтом покренуло више од 32.000 вој-
них пензионера са ПИО фондом. До сада је исплаћено 30.240 
особа које су потписале уговоре о вансудском поравнању. 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин истакао је после састанка са 
представницима Удружења војних пензионера Србије да сви 
који су имали право на повезивање радног стажа, а то нису 

искористили у прошлој години, могу да искористе у овој. Реч 
је о 8.000 људи, а рок је 31. децембар 2016. Када је реч о пре-
дузећима у стечају, радници су као повериоци у предузећу 
дужни да се договоре са предузећем да ли ће ући у процес 
договарања, а радни стаж повезује држава, указао је Вулин. 

Помоћ посредника

Правни систем Републике Србије препознаје и други вид 
алтернативног решавања радних спорова уз помоћ посред-
ника, у складу са Законом о посредовању који се примењује 
на све спорове, па и на радне. Међутим, посредници са листе 
Министарства правде нису ускоспецијализовани за реша-
вање спора у вези са радом. Међутим, битна разлика је што 
странке у спору саме сносе трошкове поступка посредовања, 

ТЕМА БРОЈА   Држава бесплатно решава спорове између радника и послодаваца

СУД ПРЕЧИ ОД АГЕНЦИЈЕ
У развијеним земљама мирним путем реши се више од 90 одсто радних спорова, 
док запослени у Србији радије правду траже пред судом. Законски рок за мирно 
решавање радног спора износи 30 дана, а ова врста арбитраже је бесплатна. Дан 

штрајка у јавним предузећима кошта од 10.000 до 50.000 евра

     Кажњивост мобинга
   Примена Закона о мобингу одразила се на послодавце, 
јер се пробудила свест о кажњивости мобинга, али и на 
запослене, који су се сетили права на достојанствен рад, 
кажу у Агенцији за мирно решавање радних спорова. По-
себно забрињава чињеница да је скоро половина запосле-
них у Србији изложена некој врсти мобинга.
   У приватизацији и транзицији мобинг је био толико чест 
и често кршење свих људских права, најчешће радних и 
социјалних. У том случају, честа су обољевања, има пси-
хијатријских случајева и психолошких поремећаја. Особе 
које су процесуирале мобинг и које су у врло кратком и 
ефикасном поступку успеле да га докажу, биле су већ на 
лечењу и успостављена је дијагноза.
   Позитиван ефекат је што су лекари врло брзо препозна-
ли узрочно-последичну везу између мобинга и дијагнозе, 
напомињу у Агенцији за мирно решавање радних спорова.

Арбитражно решење је правоснажно и извршно 
и има потпуно исту правну снагу као

правоснажна судска пресуда у радном спору
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а заједнички плаћају и награду за рад посредника у складу 
са прописаном тарифом. 

Додатне предности мирног решавања радног спора 
пред Агенцијом су начело добровољности и ефикасност, јер 
је орочено време трајања поступка на 30 дана, за разлику од 
судског поступка. 

Директор Агенције најавио је да ће сви запослени и 
послодавци ускорo на сајту Агенције (www.ramrrs.gov.rs) 
моћи да прате ток и сваку радњу предузету у току поступка. 

Поступци у којима се тражи мирно решење, када су у 
питању индивидуални спорови између послодавца и запос-
леног, покрећу се или заједничким предлогом или предло-

гом једне стране, када Агенција позива другу страну да се 
изјасни да ли прихвата мирно решавање спора. Уколико не 
прихвати, поступка неће ни бити, што је у духу начела до-
бровољности. Стране могу заједнички да изаберу арбитра, са 
листе која се налази на сајту Агенције, а уколико се о томе не 
споразумеју, њиховог арбитра одредиће директор Агенције. 

Уколико су стране већ покренуле судски спор тужбом 
због истог случаја (истог чињеничног и правног основа), дуж-
не су да суд обавесте о покушају мирног решења радног спо-
ра, а суд онда застаје са својим поступком. 

Поступком за мирно решавање радног спора руково-
ди арбитар, а расправа је јавна и по правилу се одржава у 
просторијама послодавца, с тим што арбитар увек може да 
искључи јавност на захтев страна у спору, из оправданих 
разлога, наводи се у Закону о мирном решавању радних спо-
рова. Закон регулише и мирно решавање колективних рад-

них спорова, односно учешће миритеља са листе Агенције у 
колективном преговарању између синдиката и послодаваца, 
а ради пружања помоћи и спречавања настанка спора. 

За разлику од индивидуалног спора и улоге арбитра, 
миритељ се током преговора залаже да Одбор за мирење у 
року од 30 дана донесе препоруку о решењу спорних питања, 
која није обавезујућа за стране у спору. Уколико стране прих-
вате његову препоруку, оне ће закључити споразум. 

Радивојевић је посебно указао да се у последње време 
преко медија може видети како се запослени одлучују на 
најрадикалнији облик остварења својих права, који је уједно 
и незаконит - штрајк глађу. 

„Наша препорука је да се пре него што се одлуче на та-
кав корак обрате Агенцији и сачекају епилог поступка“, исти-
че Радивојевић.

Статистика даље говори да је највише предлога за по-
кретање мирног решавања колективних и индивидуалних 
радних спорова поднето у Београду, Нишу и Новом Саду, 
као и да предности тог поступка највише користе државни 
и јавни сектор, прецизније, установе које се финансирају из 
републичког буџета, као што су установе културе, здравства, 
образовања, министарства...

Овај начин решавања спорова слабије је заступљен у 
привредним друштвима. Осим запослених, чија су права уг-
рожена, на врата Агенције могу закуцати и послодавци. Про-
блем је, међутим, што о предностима таквог начина реша-
вања спорова ни једни ни други нису довољно информисани. 
Предуслов за решавање спора мирним путем је пристанак 
обе стране - начело добровољности. Весна Пауновић

     Мане система
   Велики проблем представља решавање индивидуалних 
радних спорова поводом отказа уговора о раду (утврђи-
вање закононитости отказа), у ситуацијама у којима је от-
каз дат незаконито, али ни послодавац ни запослени не 
желе продужетак радног односа.
   Такође, у споровима поводом злостављања на раду ут-
врђивање чињеница ствара велики јаз између страна у спо-
ру и не оставља могућност за постизање споразума. На овај 
начин није омогућено решавање индивидуалних радних 
спорова у духу мирног решења уз помоћ постизања спораз-
ума, тзв. WIN-WIN споразума.
   Поступак арбитраже није довољно прецизан у ситуа-
цијама тзв. арбитраже у одсуству, односно ситуације када 
су обе стране сагласне да мирним путем реше предметни 
радни спор, али током самог поступка су неактивне, не дос-
тављају доказе или се не одазивају позиву да учествују у 
главној расправи, па самим тим не долази до оспоравања 
доказа. 
   Чланом 31 Закона о мирном решавању радних спорова 
предвиђено је да стране у спору могу повући сагласност за 
вођење поступка пред Агенцијом до почетка главне распра-
ве. После тога остављена је могућност да се може одлучи-
вати и у одсуству (ако се уредно позвана страна не одазове). 
На основу расположиве документације и доказа које је та 
страна доставила арбитар је дужан да донесе решење. По-
следично, у овој ситуацији доказни поступак није у потпу-
ности спроведен, али арбитар је дужан да донесе решење. 
Решење које је донето је правоснажно и извршно на основу 
постојећих доказа, али је донето уз битне недостатке, јер је 
у колизији са основним правним начелом да се спор мора 
решити на основу по закону спроведеног доказног поступ-
ка. 
   Процес извршења и поштовања постигнутих споразума и 
препорука прате сами учесници и законом није предвиђе-
на обавеза РАМРРС да прати процес извршења. Специфич-
ност овог поступка, чији циљ је договор страна у спору и 
решавање проблема који постоји, подразумева испуњеност 
одређених предуслова. Тако, на пример, уколико нису ис-
пуњени услови који се односе на позитиван став страна у 
спору да се исти реши, затим, спремност активног учество-
вања, узајамног поштовања, поступак мирења показаће 
негативне ефекте. Најчешће се дешава да мотивисаност 
страна у спору није постизање договора, већ одуговлачење 
или добијање на времену.

Током 2015. године пред Агенцијом за мирно 
решавање радних спорова су покренута 322
спора - 292 индивидуална и 30 колективних

Добар пример је поступак поравнања са ПИО 
фондом, који је покренуло више од 32.000 војних 
пензионера. До сада су исплаћена средства за 

30.240 особа које су потписале уговоре о
вансудском поравнању
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Влада Србије у „Години предузет-
ништва“ нуди 16,06 милијарди 
динара онима који хоће да по-
крену приватни посао или наме-

равају да шире постојећи. Од ове суме 
11,38 милијарди динара намењено је 
за кредите и гаранције, а 4,4 милијарде 
као бесповратна помоћ. 

Процедуре за добијање помоћи су 
једноставније, а услови знатно лакши 
него до сада, тврде надлежни. Намера 
је да се у 2016. омогући да део новца 
добију и они који имају идеју за испла-
тив посао и чија је основна гаранција 
успеха квалитет онога што су осмисли-
ли и план како да замишљено остваре, 
а не строго постављени услови и обез-
беђења.

Држава је спремила 33 програма 
помоћи предузетницима, који обухва-
тају не само новац, него и пружање не-
опходног знања за покретање и вођење 
сопственог посла. Када је реч о новча-
ној помоћи, у зависности од програма 
захтев може да се поднесе одмах или у 
наредних месец-два.

Незапослена лица са евиденције 
Националне службе за запошљавање 
већ сада могу да затраже новчану по-
моћ за самозапошљавање. Ускоро ће 
бити доступна и финансијска средства 
за програме и пројекте подршке млади-
ма у запошљавању. Подношење захтева 
за финансијску подршку за такозвани 
,,стартап“, односно почетак приватног 
посла, планирано је за април. 

Влада је обећала да ће почетком 
априла почети да прима и захтеве за 
одобравање новчане помоћи за ино-
вативне пројекте у информационо-ко-
муникационој области. У мају ће моћи 
да се конкурише за подршку женском, 
омладинском и социјалном предузет-
ништву, као и предузетништву у опус-
телим подручјима. 

Развојна агенција обезбедила је 
110 милиона динара, а помоћ је на-
мењена незапосленима из наведених 
група који покрећу сопствени посао. У 
оквиру програма предвиђен је износ 
бесповратних средстава од 300.000 до 
1.000.000 динара по кориснику, односно 
половина укупне вредности инвести-
ције, уз обавезу корисника да обезбеди 
другу половину као сопствено учешће. 

Субвенција за самозапошљавање 
незапослених који се воде на евиден-
цији НСЗ намењена је лицима која 
имају завршену обуку за започињање 
сопственог посла. Обезбеђена су уку-
пно 632 милиона динара, а субвенција 

се додељује у једнократном износу од 
180.000 динара. Особе са инвалидите-
том имају право на помоћ од 200.000 
динара за оснивање радње, задруге 
или другог облика предузетништва 
или за оснивање привредног друштва, 
уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

У буџету Министарства омладине 
и спорта за 2016. годину предвиђено 
је 77 милиона динара за финансирање 
програма и пројеката подршке млади-
ма у запошљавању, самозапошљавања 
и предузетништва младих. Право да 
конкуришу за финансирање или су-
финансирање програма и пројеката, у 
својству носилаца пројеката, имају уд-
ружења младих, удружења за младе и 
њихови савези. Услов је да су уписани 
у Јединствену евиденцију удружења 
младих, удружења за младе и њихо-
вих савеза, у складу са Правилником о 
садржини и начину вођења Јединстве-
не евиденције удружења младих, удру-
жења за младе и њихових савеза, коју 
води Министарство омладине и спорта.

За такозвани ,,стартап“, односно 
почетак приватног посла, Министар-
ство привреде је од почетка априла 
обезбедило 150, а Фонд за развој 350 
милиона динара. Подршка подразуме-
ва 30 одсто бесповратних средстава и 
70 одсто кредита Фонда за развој. Ко-
рисници ове помоћи могу да рачунају 
и на нефинансијску подршку коју пру-
жају акредитоване регионалне развој-
не агенције - обуку и помоћ у изради 
бизнис плана. Финансијска подршка је 
намењена незапосленим лицима која 
желе да покрену сопствени посао или 
постојећим предузетницима - микро и 
малим предузећима која су регистро-
вана у АПР-у најраније у години која 
претходи години подношења захтева. 
Средства по овом програму могу се ко-
ристити за набавку опреме, адаптацију, 
реконструкцију и опремање пословног 
простора. За набавку трајних обртних 
средстава може се користити 20 одсто 
одобрене новчане помоћи.

Министарство трговине, туризма 
и телекомуникација и Фонд за развој 
издвојили су 50 милиона динара за 
иновативне пројекте у области инфор-
мационо-комуникационих техноло-
гија. „Стартап“ и иновативни кредити 
одобраваће се за пројекат развоја новог 
или постојећег производа или услуге из 
области ИКТ-а, а на њих могу да рачу-
нају правна лица и предузетници. 

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Влада Србије нуди 16,06 милијарди динара онима који хоће да покрену 
приватни посао

Спремнa 33 програма помоћи предузетницима за покретање и вођење 
сопственог посла

ПОНУДА НА СТОЛУ
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

310

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
ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Београд, Београдска 70

На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискрими-
нације („Службени гласник РС“, број 22/09), чл. 61 ст 1 и 
чл. 75 ст. 1 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), члан 17 
став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) 
и члана 4 Правилника о попуњавању радних места у 
Стручној служби Повереника за заштиту равноправности 
(„Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за зашти-
ту равноправности оглашава  

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И

ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА

ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

I Орган у коме се попуњавају радна места: Повере-
ник за заштиту равноправности, Београд, Београдска 70
 
II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место шефа Кабинета, положај 
I група, Кабинет Повереника за заштиту 

равноправности
Опис послова: руководи, координира и организује рад у 
Кабинету Повереника; прати, координира и врши евиден-
цију дневних и дугорочних активности и обавеза Повере-
ника; сарађује са руководиоцима служби државних органа 
по захтеву Повереника; организује и координира пословне 
састанке Повереника; прати кореспонденцију и врши 
њену селекцију по надлежностима; припрема и потпи-
сује дописе у име Кабинета Повереника у складу са својим 
овлашћењима; израђује извештаје о раду Кабинета и при-
логе за годишњи извештаја о раду Повереника; води еви-
денцију о задужењима државних службеника у Кабинету; 
обавља и друге послове по налогу Повереника.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, најмање 9 година радног искуства у стру-
ци, знање енглеског или другог светског језика, знање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање про-
писа о организацији и раду државних органа - усмено; 
познавање делокруга рада Повереника - усмено; позна-
вање послова који се тичу медијског представљања и 
јавног наступа Повереника - усмено; знање енглеског или 
другог светског језика - увидом у сертификат или било који 
други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом 

на рачунару; познавање права Европске уније - усмено; 
вештина руковођења, аналитичког и логичног резоно-
вања, организационе способности и вештина комуника-
ције - усмено, разговором.

2. Радно место за подршку у поступку 
по притужбама, Група за притужбе - 

приватни сектор, Одељење за поступање 
по притужбама, Сектор за заштиту 

равноправности, у звању млађег саветника
Опис послова: прикупља потребне податке и материјале 
за предмете поступања по притужбама; припрема додатну 
грађу за обрађивача притужбе; пружа помоћ у пословима 
поступања по притужбама приликом утврђивања чиње-
ничног стања и узимања изјава; учествује у обављању 
потребних провера код надлежних органа о наводима 
изнетим у притужбама; комплетира доказни материјал и 
документацију за поступање по притужбама; учествује у 
припреми и изради нацрта аката Повереника; учествује у 
вођењу евиденције притужби; прикупља податке потреб-
не за израду извештаја и анализа и пружа помоћ у припре-
ми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга 
рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководио-
ца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 1 годи-
на радног искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, знање енглеског или другог светског језика, знање 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника - усменo; познавање Закона о 
општем управном поступку - усмено; познавање прописа 
о организацији и раду државних органа - усмено; знање 
енглеског или другог светског језика - увидом у сертифи-
кат или било који други доказ; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

3. Радно место за подршку пословима 
сарадње, Група за сарадњу, Сектор за 

унапређење равноправности, звање млађи 
саветник

Опис послова: учествује у пословима свих облика 
сарадње Повереника; учествује у пословима припреме, 
израде и реализације сарадње Повереника у земљи и 
иностранству; припрема и прикупља грађу за материјале 
потребне за реализацију послова сарадње; води записни-
ке о реализованим облицима сарадње; учествује у вођењу 
евиденције о облицима сарадње и њиховој реализацији; 
учествује у изради извештаја и анализа из делокруга рада 
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из области друштве-
но-хуманистичких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, најмање 1 година радног искуства у струци или 
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најмање 5 година радног стажа у државним органима, 
положен државни стручни испит, знање енглеског језика 
и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника - усмено; познавање прописа о 
организацији и раду државних органа - усмено; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат или било који дру-
ги доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина  комуникације - усмено.

4. Радно место за кадровске и друге правне 
послове, Група за кадровске послове, 

Сектор за опште послове, звање саветник
Опис послова: припрема предлоге општих аката Стру-
чне службе и уговора које закључује Повереник са дру-
гим правним и физичким лицима; израђује појединачна 
акта о правима, обавезама и дужностима запослених из 
радног односа; припрема одговоре на жалбе запослених 
из области радних односа; учествује у припреми и изради 
кадровског плана и обавља послове аналитичара радних 
места; учествује у праћењу и анализи кадровске оспо-
собљености запослених у Стручној служби; учествује у 
припреми програма стручног усавршавања запослених у 
Стручној служби и праћењу његове реализације; пружа 
стручну помоћ у поступку оцењивања државних службе-
ника; обавља стручне и административне послове за пот-
ребе конкурсне комисије Стручне службе; обавља послове 
из области безбедности и здравља на раду; обавља посло-
ве јавних набавки; обавља и друге послове из делокруга 
рада Групе по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, нај-
мање 3 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање енглеског или другог светског језика 
и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника - усмено; познавање прописа о 
организацији и раду државних органа - усмено; познавање 
Закона о државним службеницима, знање енглеског или 
другог светског језика - увидом у сертификат или било који 
други доказ; знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Радно место руководилац Групе за 
информатичке послове, Сектор за опште 

послове, звање самостални саветник
Опис послова: организује и руководи радом Групе, 
планира, координира и организује рад у Групи и обавља 
најсложеније послове из делокруга рада Групе; управља 
информационим системом и заштитом података у Струч-
ној служби; развија технолошке стандарде за оперативне 
системе за апликације, мрежне конфигурације, деск-
топ конфигурације; припрема планове информатизације 
управних послова у органу, одржавања и унапређења 
постојеће опреме; пројектује и анализира радне процесе 
у органу и предлаже решења за њихову аутоматизацију; 
развија и одржава базу података и апликативни софтвер 
неопходан за рад Повереника и Стручне службе; развија 
систем за несметан и квалитетан проток информација 

између унутрашњих јединица; развија и одржава стандар-
де највишег нивоа контроле квалитета свих електронских 
података и обезбеђује њихову заштиту; израђује статис-
тичке извештаје о актима које доноси Повереник и дру-
ге извештаје по налогу помоћника Повереника; остварује 
сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајни-
рању и одржавању веб-сајта Повереника и испоручиоци-
ма хардвера и софтвера ради задовољавања постављених 
технолошких стандарда; обавља и друге послове по нало-
гу помоћника Повереника.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
организационе науке (информатички смер), математич-
ке науке, рачунарске науке или из стручне области елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство, најмање 5 годи-
на радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, познавање енглеског језика, напредно знање рада 
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање 
мрежне администрације и администрације базе података - 
усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат или 
било који други доказ; вештина комуникације - усмено.

6. Радно место саветника за публикације, 
извештаје и уређивање сајта, Група за 

информисање, звање саветник
Опис послова: свaкoднeвнo припрема, уређује и админи-
стрира вести за интернет презентацију Повереника; учест-
вује у изради публикација и водича и њиховој дистрибу-
цији; учествује у изради Информатора о раду; учествује 
и пружа помоћ у изради извештаја из делокруга Групe; 
прикупља податке од значаја за рад Групe коришћењем 
свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, пуб-
ликације); пружа помоћ у припреми материјала за израду 
извештаја и анализа из делокруга Групe; oбaвљa и друге 
послове по налогу руководиоца Групе или шефа Кабинета.
Услови: стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичких наука на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
годинe, најмање 3 годинa радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, знање енглеског језика, 
знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање 
делокруга Повереника - усмено; познавање прописа о 
организацији и раду државних органа - усмено; знање 
енглеског језика - увидом у сертификат или било који дру-
ги доказ; знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина  комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Београдска 70

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни кон-
курс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, 
Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких орга-
на), са назнаком „За јавни конкурс”.
V Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VI Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 
011/2436-464.
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VII Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку 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.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: пријава за конкурс са биографијом; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту за рад у државним органима; ове-
рена фотокопија радне књижице, оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на којим послови-
ма, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа 
о знању енглеског или другог светског језика (сертифика-
ти, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, 
потврде о завршеној обуци).

Пријава на конкурс за радно место под редним бројем 1 
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 и одго-
ворности на тим пословима, податке о стручном усаврша-
вању и податке о посебним областима знања. 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општинском, односно 
градском органу управе, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време, осим за радно место под редним бројем 
1 - на одређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу за радно место шефа Кабине-
та, а немају положен државни стручни испит, дужни су да 
доставе доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на јавни конкурс.

X Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, провера оспособљености, знања и 
вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев 
од 4. априла 2016. године, са почетком у 9 часова, у Бео-
граду,у просторијама Повереника за заштиту равноправ-
ност, Београдска 70. О тачном датуму и времену учесници 
конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом 
на адресе које наведу у својим пријавама.  

Напоменe: Кандидати који конкуришу на више радних 
места подносе појединачне пријаве у којима наводе за које 
радно место конкуришу и уз коју од пријава су приложили 

тражена документа. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној у општинском, односно градском органу управе, 
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључ-
ком конкурсне комисије. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.

Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет пре-
зентацији Повереника за заштиту равноправности: www.
ravnopravnost.gov.rs, на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на интернет презентацији и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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.

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Немањина 22-26

Високи савет судства на основу чл. 54 и 55 Закона о држав-
ним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 3 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и члана 4 став 1 и члана 
5 Правилника о попуњавању извршилачких радних места 
и положаја у Административној канцеларији Високог саве-
та судства (,,Службени гласник РС”, број 33/10 и 13/16), 
оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
У ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА

I Орган у коме се радно место попуњава: Високи 
савет судства, Београд, Немањина 22-26

II Извршилачко радно место која се попуњава

Радно место за европске интеграције, 
звање виши саветник

1 извршилац

Опис послова: прати реализацију програма европских 
интеграција; прати и припрема акте ради спровођења 
задатака из делокруга Високог савета судства (у даљем 
тексту: Савет) у процесу придруживања ЕУ; припрема 
мишљења, извештаје и информације који се односе на 
процес придруживања ЕУ; прати спровођење Стратегије 
за реформу правосуђа из надлежности Савета; припрема 
аката и предузимање мера којима се испуњавају препо-
руке из Годишњег извештаја ЕК о напретку Србије у про-
цесу придруживања ЕУ; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-

Администрација и управа 
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листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године или специја-
листичким студијама на факултету, положен правосудни 
испит, најмање 7 година радног искуства у струци, знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се вреднују у изборном поступку и начин њихове 
провере: познавање организације и рада судова и Висо-
ког савета судства, познавање прописа из надлежности 
Високог савета судства и прописа којима се уређује рад 
Административне канцеларије и стручна знања из области 
европских интеграција, познавање функционисања орга-
на ЕУ, са посебним освртом на стање у области правосуђа 
- провериће се усмено; вештина комуникације, логичког 
и аналитичког резоновања, креативности и елоквенције 
- провериће се усмено; знање енглеског језика - прове-
риће се увидом у доказ о знању енглеског језика или усме-
но, уколико се овај доказ не поседује; познавање рада на 
рачунару - провериће се увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару или практичном провером рада на рачунару, 
уколико се овај доказ не поседује.
III Место рада: Београд, Ресавска 42

IV 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.
V Рок за подношење пријава на конкурс и садржи-
на пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на 
конкурс је осам дана од дана оглашавања јавног конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Пријава на конкурс садржи име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број 
телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, подат-
ке о стручном усавршавању и посебним областима знања. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- oверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
правосудном испиту; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори и други 
акти из којих се може утврдити на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство);
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа о знању енглеског језика;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа о познавању рада на рачунару.

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

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Високи савет судства, 11000 Београд, Ресавска 42, 
са назнаком: ,,За јавни конкурс”.

VIII Место, дан и време када ће се извршити провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку: Кандидати чије пријаве буду благовремене, 
допуштене, потпуне, разумљиве и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглаше-
но радно место, о месту, дану и времену процене стручне 
оспособљености, знања и вештина, биће обавештени нак-
надно.

IX Лице које је задужено за обавештење о конкур-
су: Надежда Николић, контакт телефон: 011/3027-418.

X Напомене: За оглашено радно место радни однос се 
заснива на неодређено време. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству 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. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или  фотокопији овереној у општини, суду или 
код јавног бележника, биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос на неодређено време у државном органу подлежу 
пробном раду у трајању од 6 месеци. Овај оглас објављује 
се на интернет презентацији Високог савета судства, на 
интернет презентацији Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Самостални стручни сарадник за 
скупштинске послове и Канцеларију 

за младе - шеф Одсека за скупштинске 
послове и информисање

у Одељењу за стручне и административне послове 
Градске општине Савски венац, на одређено време 

до годину дана, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: ВСС друштвеног смера, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву и биографију 
кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о рад-
ном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о здравстве-
ном стању и уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Администрација и управа 

Национална служба 
за запошљавање
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

тел. 011/8241-652

Послови буџета и финансијско планирање
Служба за буџет и финансијске послове, Група за 

буџет и буџетско извештавање, на одређено време 
ради замене привремено одсутног запосленог

Послови израде захтева за плаћање, 
праћење реализације уговора и 

извештавање
Служба за буџет и финансијске послове, Група 
за финансије, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуња-
ва сходно члану 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије, да 
има општу здравствену способност и 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. Посебни услови: 
високо образовање на студијама другог степена, односно 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
(област економија), 1 година радног искуства, положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе 
о испуњавању посебних услова, и то: оверен препис или 
оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне 
спреме, оверену фотокопију радне књижице, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима, као и доказе о испуњавању општих услова за 
рад у државним органима, и то: уверење о држављанству 
Републике Србије, лекарско уверење, извод из матичне 
књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак за дела која се 
гоне по службеној дужности, доказ да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са потреб-
ним доказима, у оригиналу или овереној фотокопији, не 
старијим од 6 месеци, подносе се Управи Градске општине 
Младеновац, на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Стручни сарадник за књиговодствену 
евиденцију основних средстава

на одређено време до годину дана, због повећаног 
обима посла у Одељењу за финансије

2 извршиоца

УСЛОВИ: ВСС, економски факултет, једна година радног 
стажа и положен државни стручни испит.

Виши референт за експедицију поште
на одређено време до годину дана, због повећаног 

обима посла у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стажа 
и положен државни стручни испит.

Домар
на одређено време до годину дана, због повећаног 
обима посла у Служби за ИТ и техничку подршку

УСЛОВИ: КВ радник.

ОСТАЛО: Осим наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима. Уз пријаву и биографију 
кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о рад-
ном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о здравстве-
ном стању и уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

тел. 034/711-311

Повереник Комесаријата за избеглице
у Одељењу за привреду и друштвене делатности, 
на одређено време због повећаног обима посла у 

трајању од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области друштвено-хуманистичких наука - прав-
них, на студијама првог степена обима 180 ЕСПБ бодова 
(основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на студијама у трајању до 3 године (VI степен 
стручне спреме по Закону о високом образовању који се 
примењивао до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању објављеног у “Сл. гласнику РС” бр. 76/2005); 3 
године радног искуства; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред доказа о испуњавању посебних услова, 
кандидати су дужни да уз пријаву на оглас приложе сле-
деће: извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); доказ да се против кандидата не води истрага нити 
је подигнута оптужница; доказ да лице није осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Документа пре-
дати оригинална или оверене фотокопије истих. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, за начелника Општинске 
управе Општине Аранђеловац, уз назнаку: “Пријава на 
оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Послови очувања и заштите природе
у Одељењу за стратешки развој, на одређено време 

од 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије) или 
високо образовање стечено у складу са прописима који су 

Администрација и управа 
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важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
и које је Законом изједначено са академским називом мас-
тер, односно високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од 4 године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, 
природно-математичког смера или шумарски факултет, 1 
година радног искуства, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе. Кандидати морају да испуња-
вају опште услове за рад у државним органима (“Сл. глас-
ник РС” бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001 и 39/2002), 
и то: да су држављани РС, да су пунолетни, да имају општу 
здравствену способност, да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве на оглас са доказима 
о испуњавању општих услова и посебних услова из огласа 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ЋИЋЕВАЦ

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

Извршилац за утврђивање и наплату 
пореза на имовину

на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне струковне студије), односно на студијама 
у трајању до три године, положен стручни испит и најмање 
једна година радног искуства на одговарајућим послови-
ма. Кандидат треба да испуњава 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 кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву на оглас 
приложити оверен препис или оригинал дипломе о стече-
ној школској спреми, као и доказе о испуњавању општих 
услова за рад у државном органу: уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење осно-
вног и вишег суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за дела која се гоне по службеној дужности, 
доказ да кандидати нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Изабрани кандидат је дужан 
да пре заснивања радног односа приложи доказ да посе-
дује општу здравствену способност. Пријаве и потребна 
документа предвиђена законом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир приликом разматрања.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

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

Сарадник за заштиту јавне својине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: ВСС, правног смера. 

Радник на одржавању чистоће
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
из члана 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима (“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 34/2001 и 
39/2002); да су држављани РС; да имају општу здравстве-
ну способност, доказ о радном искуству, прописану стручну 
спрему; да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Пријаве са доказима о испуњавању услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ТУТИН

36320 Тутин, Револуције 1
тел. 020/812-101, 020/812-051

Директор
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду и Законом о социјалној заштити, кандидат треба да је 
стекао високо образовање другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски односно, стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломира-
ни социјални радник и најмање 5 година радног искуства 
у струци. Пријаву са потребном документацијом слати на 
адресу Центра за социјални рад Тутин. Конкурс остаје 
отворен петнаест дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

ОПШТИНСКА УПРАВА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1

тел. 021/6853-038

Извршилац за имовинско-правне послове и 
имовину општине

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена, (дипломирани, мастер), правни, архитектон-
ски или грађевински факултет, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе, 3 године радног искуства, 
услови из члана 6 Закона о радним односима у државним 
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органима. Пријаве са потребним доказима о испуњавању 
услова огласа доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ШИД
22240 Шид, Карађорђева 2

тел. 022/712-122

Шеф Одсека за локални економски развој
на одређено време до 30. априла 2016. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија општег 
смера, 3 године радног искуства са прописаном стручном 
спремом, познавање рад на рачунару, положен државни 
стручни испит.

Извршилац за борачко-инвалидску, 
социјалну и здравствену заштиту

на одређено време до 30. јуна 2016. године

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовно-научном 
пољу правних наука на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
- дипломирани правник, једна година радног искуства са 
прописаном стручном спремом, познавање рада на рачу-
нару и положен државни стручни испит.

Просветни инспектор и извршилац за 
послове образовања и културе

на одређено време до 30. јуна 2016. године

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, са положе-
ним стручним испитом за рад у органима државне управе 
или са положеним испитом за секретара установе и који 
има најмање пет година радног искуства у државним орга-
нима, органима аутономне покрајине, установи или орга-
нима јединице локалне самоуправе на пословима образо-
вања и васпитања или другим инспекцијским пословима 
односно лице са стеченим образовањем из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
положеним стручним испитом у области образовања и 
васпитања, односно лиценцом за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, са најмање пет година радног иску-
ства у области образовања и васпитања, познавање рада 
на рачунару, државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова за сва радна места, 
кандидати треба да испуњавају и опште услове, и то: 
држављанство Републике Србије, да је кандидат пуноле-
тан, да има прописану стручну спрему, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Уз пријаву канди-
дати треба да доставе и следеће доказе: извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о 
стручној спреми, уверење надлежног суда да нису осуђи-
вани за наведено кривично дело. Лекарско уверење о 
здравственој способности доставља се након доношења 
одлуке о избору кандидата.

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

22320 Инђија, Цара Душана 1

Послови извршења трезора у Одељењу за 
привреду и финансије

на одређено време до 12 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање стечено на 
студијама другог степена из области економских или прав-
них наука (основне академске студије у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно дипломирани економиста или дипломирани 
правник са стеченим образовањем на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 1 година радног иску-
ства, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару. Поред посебних усло-
ва, кандидат треба да испуњава и опште услове утврђене 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву са биографијом кандидат подноси следеће доказе, 
у оригиналу или овереној копији: доказ о завршеној одго-
варајућој стручној спреми; доказ о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, доказ о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених (издат на новом 
обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), уверење да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење издато од 
МУП-а - надлежна полицијска управа, не старије од 6 месе-
ци), копију личне карте, а изабрани кандидат по изврше-
ном избору лекарско уверење. Пријава са потребним дока-
зима о испуњавању наведених услова и назнаком „Пријава 
на оглас за радно место - послови извршења трезора“, дос-
тавља се у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“, поштом на адресу: Општинска 
управа Општине Инђија, 22320 Инђија, Цара Душана број 
1, или лично на шалтеру 1 пријемне канцеларије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или у овере-
ној фотокопији, неће бити разматране.
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                  Трговина и услуге

OGRANAK INTEGRAL INŽENJERING BEOGRAD
11000 Београд, Косовска 17

e-mail: iibg@integralgrupa.com

Рачуновођа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; економског смера; 
најмање 5 година радног искуства у рачуноводству - пред-
ност кандидатима који су радили у грађевинској делат-
ности; основна информатичка обука; пробни рад 1 месец. 
Пријаве и CV слати на и-мејл: iibg@integralgrupa.com.

„ДОМУС“ АРХИТЕКТОНСКИ АТЕЉЕ
25000 Сомбор, Аврама Мразовића 13

тел. 025/427-843
e-mail: domusso@gmail.com

Дипломирани инжењер архитектуре
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер архитекту-
ре; мастер инжењер архитектуре; опис посла - пројектант 
сарадник - архитектуре; стручна пракса 2016. година; рад 
ван радног односа - волонтирање. Пријаве слати мејлом. 
Рок за пријаву је до попуне.

INCOM TRADING DOO
11030 Београд, Ратка Митровића 45

Комерцијалисткиње/Комерцијалисти
6 извршилаца

Опис посла: менаџери продаје за Београд, обилазак 
малопродајних објеката на територији Београда.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, кандидати са 
пребивалиштем у Београду, плата до 90.000 динара нето. 
CV пошаљите на: office@incom.co.rs (За комерцијалисте).

ДОО „ПЕРАЦО“
11320 Велика Плана, IV коњички пук 10

тел. 026/4522-130
e-mail: peracco1@yahoo.com

Шивач - моделар
3 извршиоца

УСЛОВИ: пробни рад један месец; превоз и пробни рад се 
плаћају; врши се и обучавање лица за посао. Трајање кон-
курса: 08.04.2016. године. Јављање кандидата на бројеве 
телефона: 026/4522-130, 061/2269-990.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Саветник у осигурању
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја животних и неживотних осигурања.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно 
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; вођење бриге о 
клијентима; редовно извештавање и учествовање у креи-
рању стратегије за освајање тржишта.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само 
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Продавац осигурања аутоодговорности
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

Опис посла: продаја осигурања аутоодговорности.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно 
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазове; 
проактивност; спремност за рад са људима; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: увећање портфеља осигурања; успостављање 
пословних контаката са клијентима; израда понуда и поли-
са осигурања са пратећом документацијом; наплата пре-
мије осигурања; анализа тржишта осигурања АО; разма-
трање мера за повећање портфеља осигурања АО.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интер-
националној компанији; тренинг и обуку, свакодневно 
усавршавање и стицање нових знања и вештина; добро 
организовано радно окружење; могућност брзог и перма-
нентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само 
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

 Трговина и услуге
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WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Ментори и менаџери за продају животних 
осигурања

место рада: подручје Републике Србије, на одређено 
време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно 
економско усмерење; пожељно је радно искуство у осигу-
рању, финансијама; рад на рачунару (Excel, Word, Internet); 
возачка дозвола Б категорије; отвореност за нове изазо-
ве; проактивност; спремност за тимски рад; креативност и 
флексибилност; комуникативност и спремност за рад под 
притиском; преговарачке способности, упорност, оптими-
зам.

Дужности: предлагање акција и активности на уна-
пређењу продаје и развоју канала продаје; организовање 
састанака групе; израда месечног и годишњег плана про-
дукције; успостављање пословних контаката; недељ-
но извештавање менаџмента компаније; увећање порт-
феља осигурања; израда понуда и полиса осигурања са 
пратећом документацијом; наплата премије осигурања; 
рад на изменама и допунама уговора о осигурању као и 
обнављање уговора о осигурању; редовно посећивање 
клијената, упознавање са њиховим потребама и проши-
рење сарадње; пријем изјава уговарача осигурања, однос-
но осигураника.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само 
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
ADO BEOGRAD

Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: konkurs@wiener.co.rs

Mенаџер директне продаје
место рада: подручје Републике Србије, на одређено 

време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, пожељно VII 
степен стручне спреме и економско усмерење; пожељно 
је радно искуство у осигурању, финансијама; рад на рачу-
нару (Excel, Word, Internet); возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик (виши ниво); познавање тржишта и поседо-
вање добрих пословних контаката; изражена способност 
за тимски рад.

Дужности: организација продаје и реализација продаје 
осигурања; израда понуда за осигурање и полиса осигу-
рања; сарадња са банкама и лизинг кућама (израда понуда 

са клаузулом о винкулацији); праћење квалитета продука-
та; увећање портфеља осигурања; успостављање послов-
них контаката; наплата премије осигурања.

Послодавац обезбеђује: радни однос у успешној интерна-
ционалној компанији; тренинг и обуку, свакодневно усавр-
шавање и стицање нових знања и вештина; загарантовану 
добру зараду са адекватним вредновањем рада и резулта-
та рада; добро организовано радно окружење; могућност 
брзог и перманентног напредовања у каријери.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кан-
дидати своје радне биографије (без додатних докумената) 
могу послати на горенаведени мејл послодавца са назна-
ком за коју позицију конкуришу. Биће контактиран само 
ужи круг кандидата. Лице за контакт: Степа Саватић.

„BLUE LINE“ DOO
11000 Београд, Слободана Јовића 15в

тел. 011/3941-192

Овлашћени рачуновођа
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме; економиста, 
смер рачуноводствени; знање рада на рачунару (књи-
говодствени програми); возачка дозвола Б категорије; 
стручни испит или лиценца за овлашћеног рачуновођу; 
познавање рачуноводствено - књиговодствених послова у 
трговини и послова увоза-извоза робе; радно искуство 60 
месеци. Кандидати се могу јавити на тел. 011/3941-192 или 
e-mail: office@blueline.rs.

ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН
“ПАЖ” СУЗАНА ЂУРЂЕВИЋ

21000 Нови Сад
тел. 062/570-669

e-mail: suzana.pop.v@gmail.com

Мушко - женски фризер
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању фри-
зер, рад у сменама, пробни рад 1 месец. Јављање кандида-
та на контакт телефон 062/570-669. Рок за пријављивање 
на конкурс је до 07.04.2016. године.

АД “ХЛЕБ”
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/527-788
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Референт за безбедност и здравље на раду
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању дипло-
мирани инжењер заштите на раду, возачка дозвола Б 
категорије, основна информатичка обука, лиценца за 
обављање послова у области безбедности и здравља на 
раду, искуство на пословима безбедности и и здравља на 
раду. Пријаве за запослење слати мејлом на горенаведену 
адресу.

 Трговина и услуге

Национална служба 
за запошљавање
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„ДАЛАМБЕР“ ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35

тел. 060/6180-879
e-mail: ipdalamber@gmail.com

Продавац књига на терену - 
комерцијалиста

за општину Сремска Митровица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије пожељна. Конкурс је отворен до попуне радних 
места. Пријаве слати мејлом. Контакт телефон: 060/618-
0879 - Мирко Јовић.

Административни радник
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару, познавање правних послова. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Пријаве слати мејлом. 
Контакт телефон: 060/618-0879 - Мирко Јовић.

STAR CALL 011
Панчево, Светозара Марковића 121
e-mail: zeljkostanojevic@yahoo.com

Оператер у позивном центру
за рад у Београду

20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзи-
ра на образовни профил; напредно познавање немачког, 
италијанског или француског језика; познавање рада на 
рачунару. Радни однос се заснива на неодређено време, 
пробни рад у трајању од месец дана. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом. Лице за контакт: Жељко Станојевић.

ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН
“ЗДРАВА КОСА”

21000 Нови Сад, Војводе Бојовића 4
тел. 062/184-1710

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме у занимању 
фризер, пробни рад 3 месеца, пожељно радно искуство. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 062/184-1710. 
Рок трајања огласа: до 08.04.2016. године.

АУТЛЕТ „ТРИСТА ЧУДА“ ДОО
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 24

тел. 069/3060-300
e-mail: outlettristacuda@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, основна информатичка обука, рад у сменама. 
Јављање на контакт тел. 069/3060-300. Рок за пријављи-
вање на конкурс је до 09.04.2016. године.

GOLD PRINT DOO
Панчево, Цара Душана 53

тел. 013/335-078
e-mail: golo.dusan@gmail.com

Графичка дорада
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV, V, VI/1, VI/2, VII, радно искуство небит-
но, рад у сменама. Пожељно радно искуство на посло-
вима графичке дораде, штампе, пластификације папира. 
Трајање конкурса: до попуне. Контакти са послодавцем: 
директно упућивање кандидата према договореним тер-
минима за разговор, по договору, јављање кандидата на 
контакт телефоне: 013/335-078, 063/250-229.

„МАРА“ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СМРЗНУТОГ
ТЕСТА, ОБЛАТНИ И КОРА

25000 Сомбор, Јована Поповића 6
e-mail: office@mara-sombor.com

Теренски комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме, теренски 
комерцијалиста, возачка дозвола Б категорије, основ-
на информатичка обука (Windows,Word, Excel, Explorer, 
Outlook), рад на терену, пробни рад 3 месеца. Слање 
пријава на конкурс мејлом. Рок за пријаву је до попуне.

СЗФР “СЛОБА”
11070 Нови Београд, Недељка Гвозденовића 10, Л-1

тел. 011/215-91-75, 064/382-50-45

Фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, мушко - женски фри-
зер, радно искуство 3 месеца, пробни рад 3 месеца.

         Mедицина

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 012/327-984

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

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: 
краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, копију личне карте. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати у затвореним ковертама, на горенаведе-
ну адресу или доставити лично у правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узети у разматрање 
при избору кандидата.

Трговина и услуге / Mедицина

www.nsz.gov.rs
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ОБ „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Акушерска сестра
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни испит. 
Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни 
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у комору, ако кандидат поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево, или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Спремачица
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна шко-
ла. Уз пријаву на конкурс доставити оверену фотокопију 
дипломе - сведочанства о школској спреми и обичну нео-
верену фотокопију личне карте. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за пријем 
у радни однос“, или лично предати у правну службу Спе-
цијалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 
степен и положен стручни испит. Уз пријаву поднети: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издата код надлежне коморе (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу), радну биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Пријаве слати на наведену адресу 
или лично доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
19320 Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Доктор медицине
за рад у Служби онкологије ОЈ болнице здравствене 

установе
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине - завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Виши РТГ техничар
за рад у Служби онкологије ОЈ болнице здравствене 

установе

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа одговарајућег 
смера; положен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету - вишој школи; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад; потврду да се лице налази на 
евиденцији незапослених лица код Националне службе за 
запошљавање; доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење из полицијске управе 
или полицијске станице) и фотокопију радне књижице. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријаве. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на адресу Центра са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА И ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 02.03.2016. 
године поништава се за радно место: виши санитар-
ни техничар, на одређено време од 12 месеци због 
повећаног обима посла, за рад у Служби за здрав-
ствену заштиту одраслог становништва, Одсек пре-
вентивне здравствене заштите. За радно место: 
медицински техничар, на одређено време до 12 
месеци због повећаног обима посла, за рад у Служ-
би за здравствену заштиту одраслог становништва, 
мења се број извршилаца, тако што уместо 2 извр-
шиоца треба да стоји 3 извршиоца.

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО
“ПЛАВА ПТИЦА” 

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 25/724-177

Дефектолог - олигофренолог

Дефектолог - олигофренолог
на одређено време ради замене запосленог на 

функцији директора, не дуже од 2 године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог, пожељно радно иску-
ство у струци, пожељна лиценца за област социјалне 
заштите, пожељна возачка дозвола. Пробни рад у трајању 
од три месеца. Сви кандидати пролазе кроз практичну и 
теоријску проверу пре пријема у радни однос. Потребна 
документација: фотокопија дипломе, фотокопија додатка 
дипломи или студентске књижице, фотокопија личне кар-
те или очитана лична карта, докази о додатним едукација-
ма или лиценцама, фотокопија возачке дозволе, CV. Доку-
ментација се предаје лично или на горенаведену адресу, 
до 18.03.2016. до 15 часова. Пријаве пристигле након 
наведеног рока се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ

И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/407-3661

Сервирка
на одређено време по основу замене, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: ПКВ радник стручно оспособљен за занимање 
сервирке; радно искуство 12 месеци. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипло-
ме о завршеној школи и стручној оспособљености, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда да се против лица не води судски поступак. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на адресу: 
Специјална болница за церебралну парализу и развојну 
неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
пробни рад у трајању од шест месеци; најмање шест месе-
ци радног искуства на пословима медицинске сестре - тех-
ничара након положеног стручног испита; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу). Кандидати су дужни да доста-
ве: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице, 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежног 
органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Прија-
ве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клини-
ке, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на неодређено време - 5 извршилаца“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

„БАДИЋ ЛЕБЕН“ ДОО
Неготин - Душановац, Дупљанска бб

тел. 019/570-450, 063/1194-006

Дипломирани социјални радник
Опис посла: пријем и вођење евиденције корисника ста-
рачког дома

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјал-
ни радник. Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаве-
дене бројеве телефона, лице за контакт Жикица Бадић.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Медицински техничар - сестра на терену
у Служби за хитну медицинску помоћ Завода, на 

одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог, најкасније до повратка привремено 

одсутног на рад

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера, стечено стручно звање медицинског техничара - 
сестре општег смера (IV степен стручне спреме); положен 
стручни испит. Кандидат мора да испуњава здравствену 
способност за рад на радним местима са повећаним ризи-
ком према Акту о процени ризика. Општи услови за засни-
вање радног односа утврђени су Законом о раду („Службе-
ни гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 75/14), а посебни 
услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова у Заводу. Кандидати подносе 
следећа документа, у оригиналу или овереној копији (не 
старија од 6 месеци): диплому о стеченом образовању 
захтеваног профила, уверење о положеном стручном 
испиту, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
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књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена кандидата), фотокопију рад-
не књижице, доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну сна-
гу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела 
која их чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне 
коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
доказе о додатном стручном образовању или оспособље-
ности (уколико их кандидат поседује), кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос (радно место са 
повећаним ризиком према Акту о процени ризика). Уколи-
ко изабрани кандидат не достави горенаведено лекарско 
уверење у захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности, у сврху избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Завод за хитну меди-
цинску помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији Заво-
да. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште (препо-
ручено) на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место медицинског 
техничара - сестре“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Медицинска сестра
за рад на Одељењу палијативног збрињавања, на 

одређено време ради замене одсутне запослене на 
породиљском одсуству, у трајању од три месеца

Опис посла: пријем пацијената на одељење и смештај 
у болесничку постељу, нега болесника (намештање и 
пресвлачење кревета, пресвлачење болесника, умивање 
болесника, купање болесника, промена положаја тела 
болесника, превенција декубитиса), спровођење хигијене 
код тешког покретног и непокретног болесника и давање 
посуде за физиолошке потребе, праћење, мерење и еви-
дентирање основних виталних функција (температура, 
пулс, давање крви, крвни притисак, телесна маса, виси-
на тела, обим дела тела, сакупљање мокраће у току 12-24 
х-диуреа, број столица, снимање електрокардиограма - 
ЕКГ, праћење функција преко електронских медицинских 
уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером за 
контролу шећера у крви, исхрана пацијента - природним 
и вештачким путем, сређује и пакује историје болести за 
визиту, прати визиту од почетка до краја, асистира лекару 
при прегледу пацијената у току визите (подизање и спре-
мање непокретног болесника или тешко покретног), пише 
требовања лекова и требује лекове из апотеке, врши поде-
лу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује 

инфузију, укључује пацијенту инхалације, укључује 
пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује тран-
фузију крви и крвних деривата, ради клизме пацијенту, 
врши стављање и замену уринарног катетара, врши пла-
сирање и замену брауниле, узима материјал и носи на пре-
глед, подиже резултате и уписује у одређени образац (крв, 
мокраћу, столицу, секрет, испљувак, брисеве), припреме 
пацијенте за одређене дијагностичке процедуре и испи-
тивања (рентген, ултразвук, ендоскопске дијагностике) и 
вођење пацијената, вођење пацијената у друге службе 
на специјалистичко-консултативне прегледе, транспорт 
пацијената у друге установе и пратња медицинског тех-
ничара (скенер, магнет, дијализа, конзилијум, пријем и 
смештај у другу установу), припрема болесника, приборе 
и материјале и асистирање лекару при разним пункција-
ма (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у реанимацији 
болесника, аспирација секрета болесника, ради венепунк-
цију, промене и одржавање анус-кесе, стављање сукције, 
обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маски за инха-
лацију ноћних судова), води основну медицинску доку-
ментацију за своје одељење, одржава своја средства за 
рад, врши припрему пацијента за отпуст након завршеног 
лечења, збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши 
здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и 
друге послове по налогу претпостављених и директора.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове: IV степен 
стручне спреме: средња медицинска школа општег смера 
и положен стручни испит за медицинску сестру - технича-
ра. Уговор се закључује на одређено време - до поврата-
ка запослене са породиљског одсуства у трајању од три 
месеца, у складу са чл. 95 Закона о раду. Предвиђен је 
пробни рад у трајању од месец дана. Кандидати уз пријаву 
подносе: оверену фотокопију дипломе о средњој меди-
цинској школи; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту за медицинску сестру - техничара; фото-
копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме; европски CV на српском језику. Прија-
ве са докуметанцијом доставити лично или препоручено 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Са кандидатима који испуњавају услове огласа 
обавиће се разговор ради пружања додатних информација 
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које могу бити важне за доношење одлуке о избору. При-
ликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан 
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за обављање послова за које се заснива рад-
ни однос. Одлука о избору кандидата биће донета у року 
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кан-
дидати који не буду примљени могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. За све информације можете се 
обратити на телефон: 036/613-450.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за интерну медицину

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Дневној болници Службе пријема и 

збрињавања ургентних стања при Служби пријема и 
збрињавања ургентних стања

2 извршиоца

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

Анестетичар
за рад у Одсеку операционих сала Сектора 

за хируршке гране медицине Службе за 
анестезиологију и реаниматологију

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

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер за 
лабораторијског техничара, положен стручни испит, IV 
степен, поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем са адре-
сом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме); оверену фотокопија 
лиценце или решења о упису у именик одговарајуће комо-
ре. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаву доставити у затвореној коверти, са наз-
наком: “За конкурс”, са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ, на 
одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
техничар општег смера са положеним стручним испитом. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи (медицинска сестра - техничар, општи смер); оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: “Пријава на оглас број 1/2016”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Стражар
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: КВ радник или друга средња школа било ког 
смера; сагласност МУП-а за ношење оружја; уверење из 
суда да кандидат није осуђиван. Кандидати су у обавези 
да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, потврду Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

Доктор медицине
у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским 

превозом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; VII/1 степен, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит; лиценца за рад 
у струци. Уз пријаву на оглас кандидати прилажу доказе о 
испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису, 
уверење о дражављанству, доказ да се против кандидата 
не води истрага и кривични поступак. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас доставити писарници Дом здравља Нови Пазар, 
Генерала Живковића 1. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Mедицина

Национална служба 
за запошљавање
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије Службе за интензивну 

негу и терапију и неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију

Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о прије-
му, нези и отпусту болесника, даје терапију и прати болес-
ника на дијагностичке претраге, узима и шаље материјал 
на лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог 
делокруга, а по налогу непосредног руководиоца, учест-
вује у сменском раду, за свој рад одговорна је непосредном 
руководиоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему IV степен - заврше-
на средња медицинска школа, смер педијатријска сестра 
- техничар или медицинска сестра - техничар, положен 
стручни испит, лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда, 
не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месе-
ци), уверење о држављанству РС, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ о радном искуству уколико га кандидат 
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, 
потврда послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања рад-
ног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
о здравственој способности за послове које ће обављати. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образо-
вање или оспособљености, дужина трајања школовања). 
Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем 1 медицинске сестре - техничара на Одељењу нео-
натологије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ЗУ АПОТЕКА „ЦЕР“
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 20

e-mail: cerapoteka@gmail.com

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармаце-
утски техничар, положен стручни испит, радно искуство 12 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је до 23.03.2016. 
године.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Оглас објављен 30.12.2015. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: меди-
цинска сестра - техничар за потребе Службе за 
унутрашње болести, на одређено време до поврат-
ка запослене са боловања због одржавања труд-
ноће, породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Оглас објављен 24.02.2016. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: гинеко-
лошко-акушерска сестра за потребе Службе за 
гинекологију и акушерство, Одсек оперативне 
гинекологије, на одређено време ради замене при-
времено одсутне запослене.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства

у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факул-
тет, специјализација гинекологије и акушерства, стручни 
испит, дозвола за рад - лиценца, курс из цитологије, курс 
из колпоскопије, доказ о поседовању вештина из гине-
колошко-акушерске дијагностике, пробни рад 2 месеца. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завр-
шеној специјализацији, фотокопију Решења о упису у 
лекарску комору (за кандидате које нису у радном односу) 
или фотокопије дозволе за рад - лиценце (ако је канди-
дат у радном односу) уверење да 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), доказ о посе-
довању знања из цитологије, колпоскопије и гинеколош-
ко-акушерске дијагностике, кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација и 
провере стручног знања, који су важни за доношење одлу-
ке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључивања уговора достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли, поред писарнице, у 
приземљу Дома здравља Раковица. Пријаве слати поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас” или лично 
доставити у посарницу Дома здравља Раковица.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија32

Доктор медицине
за пријем у радни однос на пословима доктора 
медицине у Амбуланти Читлук Службе опште 

медицине

Доктор медицине
за пријем у радни однос на пословима доктора 

медицине у Амбуланти Рибарска бања Службе опште 
медицине 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

Виша медицинска сестра или струковна 
медицинска сестра

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, на пословима више патронажне сестре, у 

Служби поливалентне патронаже
2 извршиоца

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

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима посла, 

у трајању до 3 месеца, на пословима доктора 
медицине у Амбуланти Дијагностички центар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад 
или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар
на одређено време због повећаног обима посла 

у трајању до 3 месеца, за рад на пословима 
лабораторијског техничара у Одељењу 

лабораторијске дијагностике, Одсек за биохемију и 
хематологију, Дијагностички центар

2 извршиоца

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла у 
трајању до 3 месеца, за рад на пословима тимске 

сестре у Амбуланти Нова пијаца Службе опште 
медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера, IV сте-

пен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у комору.

Стоматолошка или медицинска сестра - 
техничар

на одређено време због повећаног обима посла у 
трајању до 3 месеца, за рад на пословима тимске 

стоматолошке сестре у Одсеку опште стоматологије 
Службе стоматолошке здравствене заштите

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе 
за које радно место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву и да се 
против њих не води кривични поступак; фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Кандидати могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос и уверење да се против 
њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року са њим се неће закључити уговор о 
раду. Пријаве на оглас се подносе до 19.03.2016. године. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом слати на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Радиолошки техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа - радиолош-
ки смер, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решење о упису у комору. Опис послова утврђен 
је Правилником о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Нови Пазар. Кандидати су обавезни доста-
вити: пријаву са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или овере-
ну фотокопију решења о упису у комору; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; потврду да се 
против њих не води кривични поступак. Поред општих 
услова за заснивање радног односа, утврђених Законом о 
раду, кандидат мора испуњавати и посебне услове утврђе-
не Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва Опште болнице Нови Пазар. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кан-
дидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, 

Mедицина 
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уколико буду потребне додатне информације које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Пријаве са документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“, од 
07 до 14 часова, контакт телефон 020/391-091.

FENIX-APOTEKA ZU
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-727
e-mail: eurolink@eunet.com

Фармацеутски техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању фармаце-
утски техничар, рад у сменама. Јављање кандидата на кон-
такт телефон: 063/542-727. Рок за пријављивање на кон-
курс је до 08.04.2016. године.

ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА „МОМЧИЛОВИЋ“
22240 Шид, Светог Саве 93

тел. 022/719-106

Дипломирани социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјал-
ни радник, лиценца за рад у домовима за стара лица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ДР БУДИСЛАВ БАБИЋ“

26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
тел. 013/851-146

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је док-
тор медицине са завршеном специјализацијом из области 
пнеумофтизиологије, психијатрије, интерне медицине, 
микробиологије, клиничке биохемије и да има пет година 
радног стажа од дана положеног специјалистичког испита 
у области здравствене заштите; да је дипломирани прав-
ник или економиста са најмање пет година радног стажа 
у области здравствене заштите са завршеном едукацијом 
из области здравственог менаџмента; да против кандида-
та није покренута истрага, подигнута оптужница, нити је 
осуђиван за било које кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу: пријаву са био-
графијом, диплому (доказ о стручној спреми), уверење о 
положеном стручном испиту, односно доказ о завршеној 
едукацији из области здравственог менаџмента, потврду 
да имају пет година радног стажа у области здравствене 
заштите; уверење о држављанству Републике Србије; уве-
рење да против њих није покренута истрага, подигнута 
оптужница; уверење да нису осуђивани за било које кри-
вично дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаву 
са биографијом и доказе о испуњавању услова, у ориги-
налу или оверене фотокопије, доставити на горенаведену 
адресу. За све информације обратити се путем телефона: 
013/851-146. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

„БАКА И ДЕКА“ ДОМ ЗА СТАРЕ
11000 Београд, Бановићка 6

тел. 011/2992-117

Медицинска сестра
у старачком дому, на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска сестра; 6 
месеци радног искуства; положен стручни испит. Кандида-
ти могу послати пријаве на и-мејл: office@bakaideka.com 
или да се јаве на телефоне: 011/2992-117 и 060/5830-330.

   Грађевинарство и индустрија

ДОО „ОМЕГА ПИОНИР“
21000 Нови Сад, Корнелија Станковића 11

e-mail: omegapionir@gmail.com

Грађевински техничар нискоградње
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању техничар 
нискоградње, возачка дозвола Б категорије, рад терен-
ски, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец. Пријаве слати 
мејлом на горенаведену и-мејл адресу. Рок за пријављи-
вање је 30 дана.

                 Пољопривреда

ПП „АПИЦЕНТАР“
11000 Београд, Војводе Степе 57

тел. 063/7826-444

Дипломирани инжењер пољопривреде - 
сточар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде за сточарство и живинарство, 
возачка дозвола Б категорије. Рад ван просторија посло-
давца, обезбеђен превоз, пробни рад 1 месец. Напомена: 
Кандидат не сме бити алергичан на ујед пчела. Кандидати 
се могу јавити на контакт телефон: 063/7826-444.

„ДОЛИНА МОРАВЕ“ ДОО
37260 Варварин

e-mail: d.pantic@dolinamorave.rs

Технолог за прераду воћа и поврћа

УСЛОВИ: висока стручна спрема, прехрамбени технолог; 
возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачу-
нару - MS Office; енглески језик -  средњи ниво. Пријаве 
доставити на горенаведени и-мејл до 31.03.2016. године.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија / Пољопривреда

Национална служба 
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„ПЛАНТЕР“ ДОО ШАБАЦ
ХЛАДЊАЧА ИРИГ

22406 Ириг
e-mail: info@planter.rs

Прехрамбени технолог
хладњача за прераду воћа и поврћа у Иригу

Опис посла: планира, припрема, организује и води прера-
ду воћа и поврћа у складу са плановима „Плантер“ доо у 
свим фазама - од избора сировине до финализације гото-
вог производа; организује све врсте пријемних, процесних 
и завршних контрола квалитета у складу са плановима 
предузећа; издаје радне налоге за све активности у пре-
ради воћа и поврћа; брине о ефикасности и економично-
сти утрошака сировине и репроматеријала; контролише 
квалитет готовог производа у складу са спецификација-
ма; израђује планове, извештаје о преради воћа и поврћа; 
формира и води документацију о преради воћа и поврћа 
као и документацију о контроли квалитета у свим фазама 
пријема и прераде; контролише квалитет готовог произво-
да у периоду чувања робе на минусном режиму; контрола 
и праћење процеса производње по стандарду ISO 9001/
HACCP.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме технолошког факулте-
та, студијски програм прехрамбено инжењерство; вештине 
рада на рачунару на високом нивоу; висок ниво комуника-
тивности и спремност за тимски рад; познавање енглеског 
језика - говорног и писаног; организационе способности; 
одговорност, тачност; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Кандидатима нудимо: креативност и одговорност 
у раду, усавршавање, рад у динамичном окружењу уз ува-
жавање професионалности и стручности у раду, праћење 
процеса од пријема сировине до готовог производа, могућ-
ност верификације резултата рада кроз квалитет произво-
да. Понуде слати на мејл: info@planter.rs. Конкурс отворен 
до: 04.04.2016. године.

      Наука и образовање

БЕОГРА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/7158-151, 7158-177

Асистент за ужу научну област Физика 
јонизованих гасова и плазме
на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, у складу 
са Статутом и правилницима Физичког факултета и Уни-
верзитета у Београду и Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15 - аутентич-
но тумачење и 68/15); неосуђиваност за кривична дела из 
члана 62 став 4 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13 и 99/14, 45/15 - аутентично тумачење 
и 68/15). Пријава треба да садржи: биографију, оверени 

Пољопривреда / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

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

дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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 прије-
ма 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 чла-
на или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој установи на захтев директора.
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препис дипломе, опис досадашње наставне активности, 
опис досадашње научне активности, преглед научних 
резултата, списак наставник и научних публикација, спи-
сак цитата, најважније публикације. Пријаву је потребно 
доставити у штампаној и едитабилној електронској форми 
(tex или doc формат), у складу са темплејтом који се нала-
зи на сајту Физичког факултета: www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити Дека-
нату факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба 652), у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Зоохигијена

на одређено време од 5 година или неодређено 
време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Патолошка физиологија
на одређено време од 5 година или неодређено 

време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време од 5 година или неодређено 
време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Биохемија

на одређено време од 5 година или неодређено 
време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Гинекологија са 

андрологијом
на одређено време од 5 година или неодређено 

време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 

се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 127 и 128 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Клиничка дијагностика, 

патологија и терапија животиња
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Хигијена и технологија меса

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну Патологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Епизоотиологија, заразне 

болести животиња и болести пчела и 
свилопреља

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 и 127 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факул-
тет, научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 Закона о 
високом образовању и 126 Статута Факултета ветеринар-
ске медицине.

Асистент за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Хистологија 
и ембриологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Хигијена и 
технологија меса

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Фармакологија и токсикологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Клиничка 
дијагностика, патологија и терапија 

животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Патологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
Гинекологија са андрологијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из вете-
ринарске медицине који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 8; VII/1 степен 
стручне спреме, завршен Факултет ветеринарске меди-
цине; магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању и Статутом Факултета ветеринарске меди-
цине. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
(биографија, дипломе, списак радова, радови и копију лич-
не карте), доставити у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”

Београд, Немањина 28

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII/1 степен 
стручне спреме, сходно члану 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о 
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држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, биографију. Доказ о психофизичкој 
способности за рад са полазницима школе кандидат ће 
доставити након коначности одлуке о избору, а проверу 
психофизичких способности ће извршити надлежна служ-
ба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе: Школа за основно образовање одраслих 
„Ђуро Салај“, Београд, Немањина 28. Напомена: Школа 
ради на пунктовима - издвојеним одељењима школе у 
Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Леди-
нама, итд.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”

Београд, Немањина 28

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII/1 степен 
стручне спреме, сходно члану 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012 и 15/2013); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, биографију. Доказ о психофизичкој 
способности за рад са полазницима школе кандидат ће 
доставити након коначности одлуке о избору, а проверу 
психофизичких способности ће извршити надлежна служ-
ба за запошљавање. Одлуку о избору кандидата директор 
ће донети у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе: Школа за основно образовање одраслих 
„Ђуро Салај“, Београд, Немањина 28. Напомена: Школа 
ради на пунктовима - издвојеним одељењима школе у 
Сремчици, Барајеву, Лазаревцу, Жаркову, Сурчину, Леди-
нама, итд.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

Београд, Крунска 8

Наставник виолине
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус 
виолиниста или дипломирани музичар - виолиниста.

Наставник соло певања
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални статус 
соло певач или дипломирани музичар - соло певач.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14), кандидат треба да испуњава 
и услове из члана 8 став 2 и 4, члана 120 став 1 тачке 1, 
2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 и 68/2015): да је стекао 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 четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године (члан 8 став 2, члан 120 став 1 тач-
ка 1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 
и 68/2015); да испуњава услове из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр.72/09, 52/2011 55/13,35/2015 и 68/2015), односно 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; кандидат треба да испуњава 
услове у погледу врсте стручне спреме предвиђене Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 
4/09, 9/09, 3/10 и 11/12), мастер музички уметник - про-
фесионални статус траженог усмерења или дипломирани 
музичар траженог усмерења; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(члан 120 став 1 тачка 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, „Службени гласник РС“ број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 и 68/2015); да има држављанство Репу-
блике Србије (члан 120 став 1 тачка 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, „Службени гласник РС“ 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (члан 
120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања, „Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 и 68/2015). Уз пријаву на оглас достави-
ти: доказ о одговарајућој стручној спреми (оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченом образовању); уверење 
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о држављанству - оригинал или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверену фотокопију; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова - издато од одговарајуће вискокош-
колске установе (наставник и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, па је потребно доставити уве-
рење или други одговарајући документ о положеном испи-
ту из педагогије и психологије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу); уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве се предају лично или на адресу школе. За кандидате 
који уђу у ужи избор обавезна је претходна провера пси-
хофизичких способности, коју врши Национална служба 
за запошљавање. Изабрани кандидат је дужан да до дана 
заснивања радног односа достави уверење да има пси-
хичку, физичку и зравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Доказ о неосуђиваности за кривична дела 
наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 
број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 и 68/2015) при-
бавља установа. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 011/3236-504.

ВИСОКА ШКОЛА СПЦ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

Београд, Краља Петра 2

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Ликовне уметности, предмети 

Живопис и савремене визуелне 
комуникације и Форма и обликовање

УСЛОВИ: Кандидат подноси: пријаву на конкурс (образац 
1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr); бла-
гослов надлежног епископа; биографију (образац 2 пре-
узети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/sr); преглед 
уметничких дела за уметничка звања (живописи цркве - 
мозаички и фрескописачки, иконостаса, консервација ико-
на и фресака, вајарски радови, концерти духовне музике); 
кључне уметничке радове; библиографију. Кандидати који 
конкуришу, а већ су у наставничком звању (доцент, ван-
редни професор) предају биографију и библиографију са 
посебним нагласком на последњих пет година и праксу 
развоја метода и садржаја наставе у том периоду. Канди-
дат прилаже испуњен образац 1 који се преузима на сајту 
школе: http://www.akademijaspc.edu.rs/sr, а за биографију - 
испуњен образац 2 који се преузима са сајта школе: http://
www.akademijaspc.edu.rs/sr. За кандидате који конкуришу 
за уметничку област: уметничка дела и пројекти кандида-
та и ангажовање на самосталним и заједничким пројек-
тима (домаћи, инострани; живописи цркве - мозаички и 
фрескописачки, иконостаса, консервација икона и фреса-
ка, вајарски радови, концерти духовне музике). Напоме-
на: за изложбе, јавне радове (живописи цркве - мозаич-

ки и фрескописачки, иконостаса, консервација икона и 
фресака, вајарски радови), архитектонска дела, концерте 
духовне музике, за свако од ових уметничких дела треба 
навести: назив дела, назив институције/добротвора где 
је дело реализовано, град, државу где је уметничко дело 
остварено, датум реализације или период јавног предста-
вљања дела. Библиографија писаних и других медијских 
радова кандидата: књиге; објављени чланци, критике, 
прикази у стручним публикацијама; ТВ емисије (ауторске); 
радио-емисије (ауторске). Библиографија о кандидату: 
назив књига, уводни текстови у каталозима, програмима 
и другим сличним публикацијама, критике, прикази само-
сталних наступа у стручним публикацијама и стручним 
рубрикама, критике, прикази групних наступа у стручним 
публикацијама и стручним рубрикама, енциклопедијске 
јединице, ТВ и радио емисије, филмови о кандидату. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, службеном листу СПЦ „Гласник“, 
као и на сајту Високе школе СПЦ: http://www.akademijaspc.
edu.rs/sr, почевши од 16.03.2016. године, односно до 
31.03.2016. године. Документација и радови подносе се 
секретаријату Високе школе СПЦ за уметности и консер-
вацију у Београду, Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 
часова. За више информација: 011/2630-946. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СПЦ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

Београд, Краља Петра 2

Ванредни професор за ужу научну област 
Догматика са теологијом иконе

УСЛОВИ: Кандидат подноси: пријаву на конкурс (обра-
зац 1 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/
sr); благослов надлежног епископа; биографију (обра-
зац 2 преузети са сајта http://www.akademijaspc.edu.rs/
sr); преглед научних пројеката из области за коју конку-
рише; кључне научне радове; библиографију. Кандидати 
који конкуришу, а већ су у наставничком звању (доцент) 
предају биографију и библиографију са посебним наглас-
ком на последњих пет година и праксу развоја метода и 
садржаја наставе у том периоду. Пријава на конкурс садр-
жи - кандидат прилаже испуњен образац 1 који се пре-
узима на сајту школе http://www.akademijaspc.edu.rs/sr). 
Биографија предложеног кандидата - кандидат прилаже 
испуњен образац 2 који се преузима са сајта школе http://
www.akademijaspc.edu.rs/sr). За кандидате који конкури-
шу за научну област (библиографија): научни пројекти 
на којима је кандидат био ангажован (домаћи, иностра-
ни); преглед објављених научних дела (књиге, моногра-
фије, студије) у земљи; преглед објављених научних дела 
(књиге, монографије, студије) у иностранству. Напомена: 
за научне пројекте треба навести: а) наслов пројекта, б) 
институцију/институције за коју/које се пројект реализује, 
в) место рада и реализације, г) период рада, д) улогу у 
пројекту; за објављена дела треба навести: а) наслов дела, 
б) назив часописа или ако је у питању књига име издава-
ча, в) место издавања, г) годину и д) странице списа ако је 
објављен у зборнику или часопису. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, службеном листу СПЦ „Гласник“, као и на сајту 
Високе школе СПЦ http://www.akademijaspc.edu.rs/sr, поче-
вши од 16.03.2016. године, односно до 31.03.2016. године. 
Документација и радови подносе се секретаријату Високе 
школе СПЦ за уметности и консервацију у Београду, Краља 
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Петра 2, у термину од 10 до 12 часова. За више информа-
ција позовите: 011/2630-946. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ОШ “РУЂЕР БОШКОВИЋ” 
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17 

e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник разредне наставе
са 65% радног времена

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

Наставник физике
на одређено време до краја школске године, са 46% 

радног времена

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

Сервирка
на одређено време до краја школске године

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

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

11000 Београд, Бранкова 17

Наставник у звање професора струковних 
студија за ужу стручну област Цртање и 

сликање

Наставник у звање предавача за ужу 
стручну област Дизајн производа од коже

2 извршиоца

Наставник у звање предавача за ужу 
стручну област Материјали

Сарaдник у звање стручног сарадника за 
ужу стручну област Теорија форме

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
кандидати треба да имају одговарајући академски назив: 
у звање професора струковних студија може бити изабра-
но лице које има научни назив доктора наука, однос-
но доктора уметности из области из које се бира, као и 
лице које има високо образовање и призната уметничка 
дела; у звање предавача може бити изабрано лице које 
има научни назив магистра или стручни назив специја-
листе академских студија из области за коју се бира; у 
звање стручног сарадника може бити изабрано лице које 
има завршене специјалистичке струковне студије, односно 
дипломске академске студије - мастер са просечном оце-
ном најмање 8 и склоност ка наставном раду, као и лице 
које има високо образовање првог степена и да испуња-
ва остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр.76/05, 100/07 - аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/10, 89/13, 99/14, 68/15). Избор про-
фесора струковних студија врши се на неодређено време. 

Избор наставника у звање предавача и сарадника у звање 
стручног сарадника врши се на одређено време у трајању 
од 5 година. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса су 
дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима 
- лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављан-
ству; о постигнутим степенима образовања (наводе се сви 
завршени нивои образовања): назив установе на којој су 
студије завршене, место и датум завршетка, одсек, смер, 
студијски програм, назив завршног рада, име и презиме 
ментора, ужа научна, стручна односно уметничка област. 
Податке о датуму и месту нострификације дипломе стече-
не у иностранству (ако је било која диплома из става 1 ове 
тачке стечена у иностранству), називу установе која је извр-
шила нострификацију; датуму и месту где је нострифико-
вана диплома стечена, називу установе у којој је стечена; 
податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и 
професионалном доприносу за: техничко-технолошке нау-
ке: научни и стручни радови објављени у међународним и 
домаћим часописима; радови штампаним у зборницима са 
научних и стручних скупова; монографија, уџбеник, прег-
ледни чланак, збирка задатака, практикум; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи; 
нове биљне врсте, нове врсте стоке и нове технологије, 
образовно-уметничку област ликовне и примењене умет-
ности и дизајн: јавно излагање уметничког дела на само-
сталним изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифестацијама; 
комерцијална реализација уметничког дела; учествовање 
или вођење посебних уметничких курсева, семинара или 
мајсторских радионица у земљи и иностранству; учешће 
на домаћим или међународним конкурсима уметничких 
дела; учешће у раду жирија на домаћим и страним излож-
бама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања 
за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена тео-
ријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика); професионално (научноистражи-
вачко, уметничко и стручно) усавршавање знања и вешти-
на. Податке о доприносу у настави: о унапређењу обра-
зовног процеса: руковођење развојем или учествовање у 
развоју студијског програма, унапређење студијског про-
грама, рад са наставним подмлатком, развој лабораторија, 
примена система менаџмента квалитетом у образовном 
процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у 
циљу унапређења образовног процеса: о наставној делат-
ности: увођењу нових наставних метода; напредовању 
студената (пролазност, просечна оцена); руковођење 
завршним радовима; обезбеђењу литературе за учење: 
основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћ-
ни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео 
туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; 
усавршавању педагошких вештина; податке о доприно-
су стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат 
од стране или за потребе других високошколских устано-
ва; поглавље у уџбенику издатом од стране или за пот-
ребе других високошколских установа; помоћни уџбеник 
издат од стране или за потребе других високошколских 
установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, изда-
тих од стране, или за потребе високошколских установа; 
руковођење стручним пројектима за потребе привредних 
субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројек-
тима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; 
рад објављен у стручном часопису; рад у међународним 
стручним организацијама; рад у националним стручним 
организацијама; награде и признања за научни, стручни 
и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна преда-
вања на конференцијама и друга предавања по позиву; 
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чланства у одборима међународних научних конферен-
ција и одборима научних друштава; чланства у уређивач-
ким одборима часописа, уређивање монографија, рецен-
зије научних радова и пројеката; организација научних 
скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима 
и задацима; руковођење научним и стручним друштвима; 
активности у комисијама и телима Министарства просвете 
и телима других министарстава везаних за научну и про-
светну делатност; позитивна цитираност кандидатових 
радова - по цитату (без аутоцитата); друге податке за које 
кандидат сматра да су битни. Библиографија објављених 
радова и литературе за учење - припремљена и написана 
по општим библиографским принципима, односно упут-
ствима за цитирање литературе у научном часопису и то 
по врсти радова. Докази: извод из матичне књиге рође-
них, извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем 
у брак променио личне податке), уверење о држављан-
ству РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење 
о нострификацији дипломе стечене у иностранству, у ове-
реној фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подношења 
пријаве није издата диплома, подноси се уверење о завр-
шетку студија у овереној фотокопији, осим за нострифи-
кацију дипломе; доказе о изборима у наставно и научно 
звање, ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање; копије импресума, односно каталога са изложби 
о објављеним радовима, сертификате, потврде, уверења 
и друге исправе издате од научних, стручних и других 
надлежних организација, организатора научних, стручних 
и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, 
стручних и уметничких часописа, високошколских устано-
ва за сваки податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, уметнички, стручни и професионал-
ни допринос; допринос у настави; допринос стручној, ака-
демској и широј заједници, друге доказе за које учесник 
конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир и разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”

11040 Београд, Булевар ослобођења 317
тел. 011/3098-280, 2469-629

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 59, чл. 8 став 2 и чл 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установе обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/15), и то: 
да има одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, педагога и психолога, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије или специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године; да 
има  најмање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 

тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да поседује дозволу за рад - лиценцу, односно поло-
жен стручни испит; положен испит за директора (кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за 
директора у року од годину дана од дана ступања на дуж-
ност, а сходно условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања); да има држављанство 
РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора школе 
подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; потврду да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања; уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење да 
није кривично осуђиван, да се не налази под истрагом; 
извод из матичне књиге рођених (не старије од од 6 месе-
ци); биографију са кратким прегледом кретања у служби 
са предлогом програма рада директора школе као и евен-
туалне прилоге којима доказује своје стручне, организа-
цијске, педагошке и друге способности; уверење високош-
колске установе којим кандидат потврђује да је положио 
испит из српског језика, уколико образовање није стечено 
на српском језику; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Напомена: Уверење о положеном испиту за директора 
школе се не доставља, с обзиром да Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја није донело подзаконски 
акт који уређује програм обуке у складу са стандардима 
компетенција директора, програм испита, начин и посту-
пак полагања испита за директора установе. Изабрани кан-
дидат ће имати обавезу да у законском року по доношењу 
подзаконског акта положи испит за директора. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса 
након доношења решења о избору директора. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. 
Ближе информације могу се добити у секретаријату школе 
лично или позивом на телефон: 011/3098-280.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена радника привремено 
распоређеног на друге послове и радне задатке, 

најдуже до 31.08.2016. године

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена одсутног радника

2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног радника, са 

55% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, 11/2012, 15/13); да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Закона о изменама и допунама Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
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приложити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
дипломе); држављанство РС или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију; 
потврду - уверење да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у 
чл. 120 ст 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавља школа. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
тест психофизичке провере за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаву 
са неопходном документацијом доставити на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, уз 
назнаку „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Одлука о избору канди-
дата биће донета у законском року.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “ВОЖД”

11000 Београд, Булевар ослобођења 219
тел. 011/3097-013

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног радника, са 

25% радног времена

Наставник географије
на одређено време до повратка одсутног радника, са 

25% радног времена

Наставник технологије материјала у 
подручју рада - личне услуге

на одређено време до повратка одсутног радника, са 
60% радног времена

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају услове прописане Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у Школи за основно и средње образовање 
“Вожд” у Београду (“Просветни гласник РС” бр. 11/97, 
3/2005 и 4/2009). Пријаве слати на адресу школе, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

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

Наставник вештина за ужу научну област 
Медијске студије и новинарство, наставни 

предмет Агенцијско новинарство
на одређено време од 4 године, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VII/1 степен стручне 
спреме - новинарство и комуникологија, објављене стру-
чне радове у одговарајућој области, дугогодишњи рад у 
области агенцијског новинарства, способност за наставни 
рад, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о 
високом образовању (“Сл. 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) и Статутом Факул-
тета политичких наука. Уз пријаву доставити: биографију, 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 

рођених, уверење о држављанству, списак стручних радо-
ва и радове, радну биографију и оцену способности за 
наставни рад, у складу са Статутом Факултета политичких 
наука.

Доцент, односно ванредни професор за 
ужу научну област Међународне студије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, као и да испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању (“Службени 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 Статутом 
Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање доцента, односно ванредног професора и 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”, бр. 
183 - пречишћен текст). Уз пријаву доставити: биографију, 
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, списак научних и стручних 
радова, радове и друге доказе у складу са напред наведе-
ним актима.

Доцент за ужу научну Међународно-правну 
област

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, као и да испуњавају услове предвиђене Законом 
о високом образовању (“Сл. 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) и Статутом Уни-
верзитета у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање доцента односно ванредног професора и 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” бр. 
183 - пречишћен текст). Уз пријаву доставити: биографију, 
оверен препис дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, списак научних и струч-
них радова, објављене радове и друге доказе у складу са 
напред наведеним актима.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу Факултета политичких нау-
ка, Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор или доцент за ужу 
научну област Студије безбедности, 

наставни предмет Системи обезбеђења и 
заштите

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите 
или доктор техничких наука, VIII степен стручне спреме. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, списак научних радова, као и радове. Оста-
ли услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/05,100/07 
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- аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Статутом 
Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима 
подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбед-
ности, лично или путем поште, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
- мастер; дипломирани професор физичког васпитања и 
кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког вас-
питања и спорта; мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије, а све према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 15/2013). Остали услови у складу са чланом 
120 и чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) одговарајуће образовање; 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 
68/15); 4) држављанство Републике Србије; 5) да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под бројевима 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а о испуњености услова под бројем 2 
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености усло-
ва под бројем 3 прибавља установа. Кандидати су дуж-
ни да поднесу уз пријаву на конкурс: кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању, ако дипло-
ма није уручена (доказ о испуњености услова под тачком 
1), уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење (потврда) о образовању из 
психолошких, педгошких и методичких дисциплина стече-

но у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (доказ о испуњености услова под тачком 1). 
Пријаве се достављају секретаријату школе. Неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне 
информације обратите се секретаријату школе, на теле-
фон: 011/2629-321.

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

тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
9 извршилаца

УСЛОВИ: академске мастер студије (300 ЕСПБ), основне 
академске студије (240 ЕСПБ), струковне специјалистичке 
студије (240 ЕСПБ), VII степен стручне спреме, мастер вас-
питач, дипломирани васпитач, основне академске студије 
(180 ЕСПБ), основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI сте-
пен стручне спреме, васпитач.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног радника 

преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: основне струковне студије (180 ЕСПБ), VI степен 
стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, IV степен 
стручне спреме, медицинска сестра - васпитач.

Радник на одржавању чистоће у објектима 
- спремачица

на одређено време ради замене одсутног радника 
преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству (фотокопије морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља установа од надлежног органа. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Писане пријаве 
доставити искључиво путем поште на наведену адресу, са 
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звањe доцента за ужу научну, 
односно уметничку област Aрхитектонско 

пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од 

пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чла-
ном 65 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 
186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета (“Сл. бил-
тен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак стручних и научних радова) оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држављанству, под-
носе се на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

пројектовање и савремена архитектура
на Департману за архитектуру, на одређено време од 

три године
3 извршиоца

Сарадник у звање асистента за ужу научну, 
односно уметничку област Архитектонско 

конструктерство
на Департману за архитектонске технологије, на 

одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чла-
ном 72 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/2010, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 
186/15 - пречишћен текст) и Статутом Факултета (“Сл. бил-
тен АФ”, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, оверене 
копије диплома и списак оцена, оверена копија уверења о 
држављанству, списак радова) доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: “За конкурс”. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “ЛАЗАР САВАТИЋ”
11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/3197-061, 011/2197-077

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос, 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) - општа здравствена спо-

собност, кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
и то: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника у основној школи (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” број 11/2012 и 15/2013) за наведена 
радна места.

ОСТАЛО: поседовање образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да доставе фотокопије следећих докумената, 
којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о 
стеченом стручном образовању, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, потврду високошкол-
ске установе да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у 
складу са ЕСПБ или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије у току студија/или копија индекса из 
које се може видети да је кандидат положио наведене дис-
циплине/или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу и потврду о знању језика уколико 
настава није слушана на српском језику. Лекарско уверење 
као доказ опште здравтсвене способности (не старије од 
шест месеци) изабрани кандидат доставља пре закљу-
чење уговора о раду. Доказ о испуњености услова који се 
тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима се подноси пре закључења 
уговора о раду. Пријаве слати на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Достављена документа се неће враћати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“БОШКО БУХА”
Београд - Палилула, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен у публикацији “Послови” 20.01.2016. 
године, поништава се за радно место: медицинска сес-
тра - васпитач, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана.
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“БОШКО БУХА”
Београд - Палилула, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Оглас објављен у публикацији “Послови” 02.03.2016. 
године, мења се за радно место: васпитач, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, у делу броја извршилаца, тако што 
уместо 4 извршиоца треба да стоји 1 извршилац. У 
осталом делу оглас је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Дефектолог - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, дефектолог 
- смер олигофренолог или соматопед; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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; без обзира на радно искуство; посебна здравствена и 
психофизичка способност за рад са децом предшколског 
узраста; уверење о здравственој способности; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику - уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
на адресу установе, поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа, васпитачки смер; без обзира на радно искуство; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену  способ-

ност за рад са децом; уверење о здравственој способности; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уве-
рења о стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија); уверење о држављанству (фотоко-
пија); уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
на адресу установе, поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БОШКО БУХА”

Београд - Палилула, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама 
првог степена или студијама другог степена или студија-
ма у трајању од три године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или више образовање 
васпитача; кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; 
без обзира на радно искуство; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом - уверење 
о здравственој способности; 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 држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених 
(фотокопија); уверење о држављанству (фотокопија); ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику - уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, 
на адресу установе, поштом или лично, од 09 до 15 часова.

ОШ “СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/3247-445

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: ВСС, математички факултет - наставник мате-
матике - подноси се копија дипломе; општа здравствена 
способност - лекарско уверење, не старије од шест месе-
ци, подноси само изабрани кандидат при ступању на рад; 
да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о 
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основама система образовања и васпитања - доказ при-
бавља изабрани кандидат у МУП-у места пребивалишта; 
држављанство Републике Србије - фотокопија важећег 
уговора о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них (може и старије од 6 месеци); да лице није под истра-
гом - копија уверења основног суда места пребивалишта, 
не старије од 6 месеци. Својеручно потписане пријаве, 
са животном и радном биографијом (CV) и документима 
доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Информације на телефон 
3247-445.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065-2621-730

Наставник у звању доцента из уже научне 
области Економија и финансије

УСЛОВИ: Услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета Унион 
и Статутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипло-
ма о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и траже-
ну документацију доставити у физичком и електронском 
облику, на наведену адресу, кабинет 209/II и на e-mail: 
office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454

Професор физике
на одређено време до краја школске године, са 4% 

радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физички факултет. 
Биографије 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.

БОР
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

Рачуновођа - шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме; економски тех-
ничар, економист. Предност ће имати кандидати који имају 
најмање 6 месеци радног искуства на истим или сличним 
пословима. Кандидат треба да, поред општих услова, 
испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 

1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
достављају: пријаву са кратком биографијом, назнаком 
радног места за које се пријављују и списком докумената 
које прилажу; доказ о најмање 6 месеци радног искуства 
на истим или сличним пословима; диплому или уверење 
о стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге 
рођених. Документа се прилажу у оригиналу или овереном 
препису - фотокопијама. Рок за пријаву је осам дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати.

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак, Алексија Миленковића 5

Професор физике
на одређено време до 31.08.2016. године, са 32 сата 

седмично, односно 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбама чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред пријава на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују 
да испуњавају услове конкурса (диплома о стеченом струч-
ном образовању, лиценца - уверење о положеном струч-
ном испиту, лекарско уверење, уверење да нису осуђи-
вани и да се не води истрага, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

ЈАГОДИНА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник машинске групе предмета
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника/
сарадника у настави у стручним школама; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да имају држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (овај доказ прибавља школа); 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, односно српски језик. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци од 
дана објављивања конкурса; диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверену фотокопију); уверење о сте-
ченом образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
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ва и шест бодова праксе у установи у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (оверену фотокопију); радну 
биографију (са бројем телефона); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију). Пријаве и 
документацију достављати у затвореној коверти, са назна-
ком „За конкурс за наставника машинске групе предмета”. 
Пријаве слати поштом (на наведену адресу) или доставити 
лично код секретара школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве и пријаве које нису достављене на начин прописан 
овим конкурсом неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

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

Наставник у звање доцента за ужу стручно-
уметничку област Музичка култура са 

методиком наставе
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен факултет/академија музичке уметности, 
магистратура из уже стручно-уметничке области за коју 
се бира, способност за наставни рад, услови прописа-
ни 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) и услови утврђени Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата, као и непостојање 
сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом образовању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фото-
копије диплома о завршеним свим нивоима студија, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, био-
графију са подацима о досадашњем раду, списак објавље-
них стручних и научних радова, као и саме радове, доказ 
о неосуђиваности правноснажном судском пресудом за 
кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању и друге доказе о испуњености услова по овом 
конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

тел. 035/8411-134

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чла-
ном 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службеник гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 
35/13 - аутентично тумачење и 68/15), високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и Правилником о врсти образовања васпитача и 
стручних сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника - асистента у дому ученика (“Службени 
гласник РС” бр. 77/14), лице које је завршило студије дру-
гог степена и које је стекло одговарајући академски назив 

мастер - васпитач, са којим може да изводи васпитни рад 
у дому ученика средњих школа, лице које је завршило сту-
дије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, 
односно академски назив, лице које је завршило основне 
студије на факултету у трајању од најмање четири године, 
чији је стручни назив у погледу права која из њега произи-
лазе изједначен са академским називом мастер. Горенаве-
дена лица, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, морају да имају и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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, односно да имају и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно 
образовању које мора да има васпитач у средњој школи са 
домом ученика, а у складу са Правилником о врсти образо-
вања васпитача и стручних сарадника и условима и крите-
ријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому 
ученика: 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 о 
основама система образовања и васпитања, поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања као 
и да није осуђивано за кривична дела која га чине недостој-
ним за обављање послова из области рачуноводства, посе-
довање држављанства Републике Србије, знање језика на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију доказа високошколске установе да имају обра-
зовање из психолошких педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ или оригинал 
или оверену фотокопију доказа о положеним испитима из 
педагогије и психологије у току студија или оригинал или 
оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу, доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад). Напомена: Пријаве са 
потребним доказима подносе се на горенаведену адресу са 
назнаком: “Конкурс за васпитача” или лично код секретара 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 035/8411-134. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду, а психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пра-
во пријаве на конкурс имају лица која испуњавају опште 
услове предвиђене Законом и посебне услове предвиђене 
овим конкурсом. Одлука о избору доноси директор у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.
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КИКИНДА
ОШ “ФЕЈЕШ КЛАРА”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник српског језика као нематерњег
у одељењима од првог до четвртог разреда, на 

одређено време до повратка запосленог одсутног 
преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
- аутентично тумачење и 68/15) и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник број 11/12 и 15/13), и то: професор српског јези-
ка и књижевности у одељењима за националне мањине, 
професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама са мађарским, русинским 
или румунским наставним језиком, дипломирани филолог 
(србиста - српски језик и лингвистика) - мастер,  професор 
српског језика и књижевности, професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, професор српске 
књижевности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима, дипломи-
рани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима, професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и српскохрватски језик, професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, професор за 
српскохрватски језик са јужнословенским језицима, про-
фесор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенске књижевности и општу књижев-
ност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипломирани филолог за српски језик и књижев-
ност, дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 
професор разредне наставе, наставник разредне наставе, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика)); мастер учитељ, дипломира-
ни учитељ - мастер. Кандидати који су професори разред-
не наставе, наставници разредне наставе, мастер учитељи 
и дипломирани учитељи - мастер који су диплому стекли 
на језику мањина треба да поседују знање српског јези-
ка најмање на нивоу Ц1 (Заједничког европског оквира). 
Ниво знања Ц1 доказује се уверењем о положеном одго-
варајућем испиту на неком од учитељских/педагошких 
факултета или на катедри за српски језик одговарајућих 
факултета у Републици Србији. Кандидати који су дипло-
мирани филолог (србиста - српски језик и лингвистика) - 
мастер и дипломирани учитељи - мастер, у обавези су да 
положе испите из Методике с основама глотодидактике, 
Методике наставе српског као нематерњег језика, Мето-
дичке праксе и српског језика у контакту са мађарским. 
Кандидат треба 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; да 
поседује знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (у овом случају мађарски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе 
на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДРАГОЉУБ УДИЦКИ”

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530, 21-230

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен филозоф-
ски факултет, педагогија, са стеченим звањем дипломи-
рани педагог; да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Уз пријаву на конкурс треба доставити: уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном филозофском факултету, одсек педагогија. Уверење 
о здравственој способности кандидат ће доставити по 
доношењу одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
са документацијом доставити у затвореној коверти. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
предшколске установе и путем телефона: 0230/22-530 или 
21-230.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Наставник у звањe редовног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

Наставник у звањe ванредног професора за 
ужу научну област Интерна медицина

Наставник за ужу научну област Хирургија

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Нуклеарна медицина

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Стоматолошка протетика

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Судска медицина

Сарадник у настави за ужу научну област 
Неурологија

Наука и образовање
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УСЛОВИ: За избор наставника: А) доцента: способност за 
наставни рад; научни назив доктора наука; најмање два 
научна радa објављена у водећим домаћим часописима 
или најмање три научна или најмање четири стручна рада 
објављена у зборницама, са рецензијом; за доценте на 
клиничким предметима завршена одговарајућа специја-
лизација; Б) ванредног професора: најмање три научна 
рада из научне области за коју се врши избор, објавље-
на у међународним и водећим националним часописима; 
најмање три научна рада саопштена на међународним 
или домаћим научним скуповима; учешће у реализацији 
најмање једног научног пројекта; објављен уџбеник, 
монографија, практикум из уже научне области; за ван-
редног професора на клиничким предметима завршена 
одговарајућа специјализација; В) редовног професора: 
више научних радова из научне области за коју се врши 
избор објављених у међународним и водећим национал-
ним часописима; више радова саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима; руковођење једним 
или учешће у реализацији најмање два научна пројекта; 
објављен уџбеник или монографија; за редовног профе-
сора на клиничким предметима завршена одговарајућа 
специјализација; Г) сарадника у настави: студент доктор-
ских студија; завршене интегрисане академске студије са 
просечном оценом најмање осам; смисао и способност за 
наставни рад. Посебни услови: већа просечна оцена из 
предмета уже научне области; већи број научних радова 
објављен у домаћим и иностраним часописима; већи број 
стручних радова на домаћим или међународним скупови-
ма; краћи рок студирања - млађи кандидат; добијена сту-
дентска признања; активно познавање страних језика; 
активно познавање рада на рачунару. Посебни услови, 
оцена испуњености услова и поступак избора наставника и 
сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом 
о високом образовању, Правилником о ближим условима 
за избор наставника Универзитета у Приштини - Косовска 
Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и 
поступку избора у звање сарадника Медицинског факулте-
та у Приштини - Косовска Митровица. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да доставе доказ о испуњености 
услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Меди-
цински факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, 
Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“

Зубин Поток
тел. 028/460-108

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршено основно образовање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: доказ о одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), доказ да поседу-
ју психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о 
раду), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (прибавља 
установа); извод из матичне књиге рођених. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана оглашавања. Некомплетна 
и неблаговремена документација неће се разматрати. Кон-
такт телефон: 028/460-108.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Енглески језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ставом 4 
Закона о високом образовању, VIII степен стручне спре-
ме - доктор филолошких наука, завршене основне студије 
у четворогодишењем трајању према прописима који су 
важили пре доношења Закона о високом образовању или 
завршене мастер академске студије из енглеског језика. 

Наставник у звању редовни или 
ванредни професор, за ужу научну 

област Примењена механика, примењена 
информатика и рачунарско инжењерство

на неодређено време, односно одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 ставом 4 Зако-
на о високом образовању, VIII степен стручне спреме - док-
тор техничких наука из области машинског инжењерства. 

Наставник у звању редовни или 
ванредни професор, за ужу научну 

област Примењена механика, примењена 
информатика и рачунарско инжењерство

на неодређено време, односно одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава општи предуслов у 
погледу неосуђиваности утврђен чланом 62 став4 Закона о 
високом образовању; VIII степен стручне спреме - доктор 
техничких наука из области машинског инжењерства. 

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - 
аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 
и 99/2014), Статута Факултета инжењерских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату 
из одговарајуће научне области и диплому или уверење о 
претходно завршеним нивоима студија; биографију, доказ 
о педагошком искуству са навођењем послова које је кан-
дидат обављао, оцену педагошког рада, списак стручних 
и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело и дру-
ге доказе којима се доказује испуњење прописаних услова. 
Све доказе је потребно доставити у оргиналу или овереној 
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити 
на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Крагује-
вац, Сестре Јањић 6. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Оглас објављен 02.03.2016. године у публикацији 
“Послови” поништава се у целости.

КРУШЕВАЦ
ВИСОКА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
37000 Крушевац, Косанчићева 36

тел. 037/427-603

Професор струковних студија за уже 
области Заштита животне средине и 

Заштита на раду
УСЛОВИ: завршен технолошки факултет, доктор наука 
- науке о заштити животне средине, објављени стручни, 
научни радови и др. Уз пријаву кандидати подносе: био-
графске податке, преписе диплома, списак објављених 
радова и других публикација. Биографске податке и спи-
сак објављених радова и других публикација кандидати 
подносе у штампаном и електронском облику. Пријаве се 
подносе на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.
Предавач струковних студија за ужу област 

Физика
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: завршен ПМФ, група физика, магистар физике. 
Уз пријаву кандидати подносе: биографске податке, пре-
писе диплома, списак објављених радова и других публи-
кација. Биографске податке и списак објављених радова 
и других публикација кандидати подносе у штампаном и 
електронском облику. Пријаве слати на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3441-022

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

функције директора школе

Професор енглеског језика
са 66,67% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик, дипломирани филолог за енглески језик - 
мастер. Кандидати су дужни да испуњавају услове пропи-
сане чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), 
као и Правилником о врсти стручне спреме наставника у 
средњим стручним школама. Предвиђено је психолош-
ко тестирање кандидата. Рок за пријављивање на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Ближе информације могу се добити на телефон број: 
016/3441-022.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА”

16240 Медвеђа
тел. 016/891-012

Психолог
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког, породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за рад у централној школи у Медвеђи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани пси-
холог, дипломирани школски психолог, професор психоло-
гије. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. О резултату конкурса кандидати ће 
бити обавештени у року од 30 дана од дана објављивања. 
За ближе информације обратити се секретаријату школе 
на горенаведени број телефона.

НИШ
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ

18000 Ниш, Првомајска 6

Професор виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - вио-
линиста; академски музичар виолиниста; мастер музички 
уметник професионални статус - виолиниста.

Професор клавира и корепетиције
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијани-
ста; академски музичар пијаниста; мастер музички умет-
ник професионални статус - клавириста.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15): 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (доказ доставити пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о образовању 
и доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
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за рад са децом и ученицима доставити уз пријаву на кон-
курс, као и извод из матичне књиге рођених. Документа се 
достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ ,,СЕЛАКОВАЦ”

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

Библиотекар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на 
основу члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да поседује одговарајуће образовање, 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности, из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, прибавља устано-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем телефона 020/5335-200. 
Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, лично или на адресу школе. 

НОВИ С А Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
21240 Тител, Доситејева бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за васпитача или стручног сарадника и најмање 
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања; одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
студије) и студијама у трајању од три године или више 
образовање за васпитача и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад; дозвола за рад, обука и положен испит 
за директора.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оверен препис - 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, односно 
одговарајућем образовању; оверен препис - фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту односно лицен-
ци за васпитача, односно стручног сарадника; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење које се доставља пре закљу-
чења уговора о раду); доказ о радном стажу у установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања; доказ да није осуђиван у складу са 
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона (прибавља установа); 
биографију са подацима о кретању у служби и предлогом 
програма рада директора установе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Директор установе 
се именује на период од 4 године. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Конкурс за директора установе“. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Додатне информације на бројеве теле-
фона: 021/860-292, 021/861-179.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста 
од три године до поласка у школу може обављати лице 
које испуњава услове прописане законом и има одгова-
рајуће образовање - лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије) у трајању од 3 године или на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) васпитач, као и лице које има одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од четири 
године, у складу са законом. Кандидати прилажу следеће 
доказе: пријаву на конкурс уз CV, уверење о држављан-
ству, уверење да се не води истрага, оверену копију дипло-
ме и извод из матичне књиге рођених. Пријаве са наведе-
ном документацијом доставити лично или путем поште на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. За додатне информације 
позвати на број: 021/860-292. Рок за пријаву је 8 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а
тел. 021/832-894

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос, у складу са чл. 120 и 121 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да доставе: уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и извод из матичне књи-
ге рођених. Све фотокопије морају бити оверене од стране 
надлежног органа. Посебно лекарско уверење о психичкој 
и физичкој здравственој способности за рад са децом се 
доставља пре закључења уговора о раду. Извод из казне-
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не евиденције установа ће прибавити службеним путем. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији, „Послови“, на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у 
разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Педагошки асистент
за рад у припремним предшколским групама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена обука за 
педагошког асистента, 1 година радног искуства на посло-
вима ПА, обавезно знање ромско-румунског језика. Уз 
молбу приложити: биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење 
(након доношења одлуке о избору кандидата), уверење о 
држављанству, уверење 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. Кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Кандидат треба 
да има завршену уводну обуку за педагошке асистенте. 
Рок за пријављивање на оглас 8 дана. Напомена: пријаве 
доставити лично или поштом на адресу установе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Васпитач предшколске деце
на одређено време за рад у целодневном боравку, 

одељење у Бачу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
захтева се више образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), смер педагошки, звање васпитач, положен стручни 
испит, пасивно познавање рада на персоналном рачуна-
ру. Уз молбу приложити: биографију, оверену фотокопију 
дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење (након доношења одлуке о избору кандидата), уве-
рење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат мора да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Рок за пријављи-
вање на оглас је 8 дана. Напомена: пријаве доставити лич-
но или поштом на адресу установе. Више информација на 
телефон број: 021/771-770. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАН КОЛАР”

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду, кандидат мора испуњава-
ти и посебне услове прописане у чл. 8, 120 и 121 Закона 
о основама система образовање и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) 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).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доку-
менте: доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о 
испуњености услова о знању словачког језика (члан 121 
став 7 Закона о основама система образовање и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 
- аутентично тумачење и 68/2015) ); уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа пре закључења уговора о раду, а изабра-
ни кандидат доставља уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
такође пре закључења уговора о раду. Претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна Служба за послове запошљавања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511

Наставник математике
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног органа за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Наставник математике
за 45% радног времена, на одређено време 

до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Наставник техничког и информатичког 
образовања

за 20% радног времена, на одређено време 
до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Шеф рачуноводства
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног органа за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Домар
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног органа за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016 године

Радник на одржавању хигијене 
(спремачица - спремач)

на одређено време до добијања сагласности 
надлежног органа за попуњавање слободних, 

односно упражњених радних места, а најдуже до 
31.08.2016. године

Радник на одржавању хигијене 
(спремачица - спремач)

за 80% радног времена, на одређено време 
до добијања сагласности надлежног органа за 
попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор српског језика
за 89% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Професор музичке културе
за 85% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду (“Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), канди-
дат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 8, 
120 и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15), да поседује одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12 и 15/13) и да испуњава опште услове из чл. 16, као 
и посебне услове из Правилника о организацији и систе-
матизацији послова и радних задатака у ОШ „Бора Радић” 
(бр 839/1-2015 од 09.10.2015): 1) да кандидати имају одго-
варајуће образовање - за радна места наставника, високо 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12 и 15/13), као и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студирања или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. За рад-
но место шефа рачуноводства дипломирани економиста - 
мастер или дипломирани економиста који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са чланом 21 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова и радних задатака у 
ОШ „Бора Радић” (бр 839/1-2015 од 09.10.2015). За радно 
место домара потребно је да кандидат има четврти или 

трећи степен стручне спреме, у складу са чл. 22 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у ОШ „Бора Радић” (бр 839/1-2015 од 09.10.2015). 
За радно место радника на одржавању хигијене (спрема-
чице - спремач), други степен стручне спреме, односно 
завршена основна школа, чл. 22 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и радних задатака у ОШ 
„Бора Радић” (бр 839/1-2015 од 09.10.2015). 2) Кандидати 
треба да да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 4 и 5 под-
носе се уз пријаву на конкурс, а под тачком 2 пре закљу-
чења уговора о раду, док доказ под тачком 3 прибавља 
сама школа. Кандидати за радна места наставника који 
уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима код 
Националне службе за запошљавање. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Уз 
пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченом на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) (овере-
на фотокопија доказа који изда високошколска установа); 
кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(само за радна места наставника); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (које није старије 
од 6 месеци - за сва радна места); доказ да је стекао основ-
но, средње, више или високо образовање на српском јези-
ку или да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома, односно 
сведочанство издато на српском језику која је приложена 
као доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању српског 
језика - за сва радна места); оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених са холограмом (за сва радна мес-
та). Пријаве са потребном документацијом слати на горе-
наведену адресу у року од 8 дана од објављивања. Пријаве 
доставити искључиво путем поште. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767-008

e-mail: osdubovac@gmail.com
web: ospredragkozic.ekomunikacije.net

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа за пријем 
на неодређено време, за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Наставник француског језика
са 44,44% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа за пријем 
на неодређено време, за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Наставник математике
са 88,88% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа за пријем 
на неодређено време, за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа за пријем 
на неодређено време, за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образо-
вање - у складу са чланом 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; изузетно, наставник 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; лице из горенаведених ставова мора 
имати образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у усанови, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; лице треба да има звање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“ број 15/13), 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, 4. да има држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњавању услова из тачака 
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 
изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора 
о раду. Испуњеност улова из тачке 3 установа прибавља 
по службеној дужности. 

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног органа за пријем 
на неодређено време, за попуњавање слободних, 
односно упражњених радних места, а најдуже до 

31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање, односно високу стручну 
спрему и звање дипломирани правник, 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3. да 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. Докази о испуњености 
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом 
закључења уговора о раду. Испуњеност улова из тачке 3 
установа прибавља по службеној дужности. 

ОСТАЛО: Поред пријаве са биографским подацима, на 
конкурс приложити (у оригиналу или у овереној фотоко-
пији која није старија од 6 месеци): диплому и уверење 
о држављанству. Пријаве са траженом документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26314 Банатско Ново Село

Наставник француског
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“ 72/09, 52/11, 
55/13), као и да имају одговарајуће образовање прописано 
чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012,15/2013); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чл. 120 ст.1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања; да су држављани РС; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: диплому или оверену копију дипломе о завр-
шеној школи; извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству - уверење о некажњавању од надлежног 
суда; доказ о знању језика (осим кандидата који су обра-
зовање стекли на српском језику). Достављају се овере-
не копије, не старије од 6 месеци. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе, са напоменом „Пријава на 
конкурс”. Напомена: Лекарско уверење ће бити у обавези 
да доставе кандидати који буду изабрани по конкурсу.
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МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОВАН БАНДУР”
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

Наставник харфе
на одређено време ради замене одсутног запослено 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву, са биографијом и копијом 
личне карте, у радни однос може да буде примљен канди-
дат који: је стекао одговарајуће високо образовање сходно 
члану 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, број: 72/09, 52/11, 55/13 И 68/15), 
да има држављанство Републике Србије, да има психич-
ку, 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 зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из става 2 алинеја 2 и 5 овог конкур-
са подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 2 алинеја 
3 и 4 прибавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве за конкурс послати на 
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА “4. ОКТОБАР”
26202 Глогоњ, Трг маршала 8

тел/факс: 013/627-030
e-pošta info@4oktobar.edu.rs

Помоћни радник
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за засни-
вање радног односа предвиђене Законом о раду и услове 
за пријем у радни однос из члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
доставити доказ о одговарајућем образовању (диплому 
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених, и уве-
рење о држављанству Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“, Националне службе за запошљавање. 
Пријаве слати на адресу: ОШ „4. Октобар“, 26202 Глогоњ, 
Трг маршала Тита број 8.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ КОЖИЋ“

26224 Дубовац, Цара Лазара 94
тел. 013/767-081, 767/008

e-mail: osdubovac@gmail.com
webs: ospredragkozic.ekomunikacije.net

Спремачица
на одређено време до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено време, за 

попуњавање слободних, односно упражњених 
радних места, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно завршену основну школу; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да 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. Докази о испуњености 
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом 
закључења уговора о раду. Испуњеност услова из тачке 3 
установа прибавља по службеној дужности. Поред пријаве 
са биографским подацима, на конкурс приложити (у ори-
гиналу или у овереној фотокопији која није старија од 6 
месеци): сведочанство и уверење о држављанству. Прија-
ве са траженом документацијом доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУПЧЕ ШПАНАЦ“

18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2015/2016. 

године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; завршена 
уводна обука за педагошког асистента; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Уз пријаву је потребно 
доставити: оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију сертификата о завршеној обуци за педагошког асис-
тента и оверену фотокопију уверења о држављанству (не 
старију од шест месеци). Пријаве доставити на горенаве-
дедну адресу.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32

тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, односно образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у чл. 24-29 Закона о раду као и 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 („Про-
светни гласник бр. 11/2012). Кандидат мора да има одго-

Наука и образовање



   | Број 665 | 16.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

варајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, као и да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси диплому 
и уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, као и 
извод из матичне књиге рођених, док лекарско уверење 
прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или овереној копији. 
Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Пријаве се 
могу подносити непосредно или поштом на адресу школе. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се размат-
рати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Рок за 
пријем пријаве је 8 дана од дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 23.12.2015. године у публикацији 
„Послови” поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Сервирка
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; полуквалификовани 
радник, поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, поседовање 
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 обра-
зовања и васпитања. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије), 
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код директора и секретара Предшколске 
установе “Љубица Вребалов” и путем телефона: 012/210-
308.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-150

Наставник разрадне наставе
у издвојеном одељељењу Рударе, на одређено време 

до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом, професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 

учитељ - мастер; без обзира на пол и радно искуство. Кан-
дидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Законом о основама система 
образовања и васпитања: да имају одговарајуће образо-
вање; психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити: 
диплому о степену стручне спреме, уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење (подноси се пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања.

ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

тел. 027/321-968

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са функције

Наставник за рад у библиотеци
на одређено време до краја 2015/2016. године, са 

50% педагошке норме

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из члана 8 и 
120 Законо о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“ бр. 
11/2012, 15/2013). Кандидати треба да доставе: краћу био-
графију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци). Уверење о неосуђиваности и потврду да се про-
тив кандидата не води кривични поступак прибавља шко-
ла. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

болвања, за рад у продуженом боравку

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 53/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 66/2015, даље: закон), 
што значи да треба да поседује одговарајуће високо обра-
зовање стечено на: студијама другог степена (мастер ака-
демске, специјалистичке академске или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а изузетно да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, под условом да је 
тражено образовање стекао на језику на коме се оства-
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рује тај рад или је положио испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високшколске установе, услови из члана 
8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђају 
да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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, а наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 8 став 4 Закона, као и услове у погледу степе-
на и врсте образовања прописане чланом 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у ОШ („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број: 11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе (у оригиналу или оверене фотокопије): 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству (не старије шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченог на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања. Доказ о 
неосуђиваности за кривична дела прописана чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања прибавља установа, а психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који је раније обавио 
психолошку проверу способности за рад са децом и уче-
ницима може уз пријаву да достави податке о томе када 
је и где провера извршена. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад доставља 
се пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
које нису оверене неће се разматрати. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са одгова-
рајућим доказима подносе се на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

ОШ ”РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик

тел. 026/831-741

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 
4/09, 9/09 и 3/10), као и услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство РС; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 сис-
тема образовања и васпитања. Доставити: оверене фото-
копије уверења о држављанству, извода из матичне књиге 
рођених и дипломе; уверење да кандидат није под истра-
гом и да није подигнута оптужница. Уверење о некажња-
вању прибавља школа.

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнез Михаилова бб

тел. 026/751-333, 751-071

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства, за 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, у складу са чл. 8 и 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: 
радну биографију, уверење о држављанству РС (ориги-
нал или оверену копију, не старије од 6 месеци), дипло-
му о стеченом образовању (оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци), оверену копију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту или 
потврду високошколске установе да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да су 
испите положили у току студија. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о 
избору кандидата директор ће донети у року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

тел. 026/4761-078, 4761-699

Наставник енглеског језика
за 90% радног времена, на одређено време до 
повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање (доказ се подно-
си уз пријаву на конкурс), да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре 
закључења уговора о раду), да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља установа) и да имају држављанство Репу-
блике Србије (подноси се уз пријаву на конкурс). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”

11411 Ратари
тел. 026/4392-100

Професор разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају високо образовање 
стечено по прописима који уређују високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
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дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који уређују високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, одговарајућег занимања по Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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.

Секретар школе
са 50% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање - дипломирани правник у складу са чланом 68 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење 
и 68/15); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: 
краћу биографију, адресу и број телефона; оверену фото-
копију дипломе о завршеној стручној спреми; уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (пре закључења уговора о 
раду); уверење од надлежног органа да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља установа). Наведена документа не 
могу бити старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа као доказ да су верне ориги-
налу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лазар Ста-
нојевић“, 11411 Ратари, са назнаком: „За конкурс“.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И

ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање и заснивање 
радног односа професор струковних 

студија или предавач за област 
Прехрамбено инжењерство, ужа област 

Прехрамбена технологија, Процеси 
припреме хране, Микробиологија хране, 
Токсикологија и Пробиотици и стартер 

културе
на неодређено време (професор) или на одређено 

време од 5 година (предавач)

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, дипломи-
рани  инжењер пољопривреде - специјалиста прехрам-
бене технологије или доктор наука из области прехрам-
бене технологије или дипломирани инжењер технологије 
са завршеним специјалистичким студијама прехрамбеног 
инжењерства или доктор наука - прехрамбено инжењер-
сто, објављени стручни радови и способност за наставни 
рад.

Сарадник за избор у звање и заснивање 
радног односа сарадника у настави за 
област Педагошких наука, ужа област 
Предшколска педагогија, Породична 

педагогија, Методика васпитно-образовног 
рада

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент дипломских академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио са 
просечном оценом најмање 8. 

Сарадник за избор у звање и заснивање 
радног односа асистента за област 

Медицинских наука, ужа област 
Дијететика, гојазност и болести преобилне 
исхране, Перспективе исхране у 21. веку, 
Здравствена нега, Геријатрија са негом, 

Исхрана специфичних популационих 
група, Исхрана спортиста
на одређено време од 3 године

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

Сарадник за избор у звање и заснивање 
радног односа сарадника у настави за 

област Психолошких наука, ужа област 
Педагошка психологија, Психолошка 

припрема, Неуропсихологија развојног 
доба

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент дипломских академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио са 
просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарад-
ника и наставника и Правилником о унутрашњој организа-
цији и систематизацији послова, у складу са којима ће бити 
извршен избор између пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (био-
графија, списак радова, диплома о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда надлежног органа да кандидат 
није под истрагом (документа у оригиналу или овереном 
препису и не старија од шест месеци), достављају се на 
горенаведену адресу. Сву конкурсну документацију, као 
доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у 
електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се 
кандидати да користе образац пријаве на конкурс који се 
налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови”.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

тел. 024/714-434

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време, замена 

привремено одсутног запосленог преко 60 дана, 
чл. 132 ст. 6 тачка 1 Закона о основама система 

образовања и васпитања
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УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломира,-
ни правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године са поло-
женим стручним испитом за секретара, као и без положе-
ног испита ако је радио краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж за секретара, односно краће од годи-
ну дана под условом и на начин предвиђен за приправни-
ке - према Закону и Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова у Средњој техничкој школи, дел. бр. 
01-685/2015.

Наставник енглеског језика
са 35,24% радног времена, на одређено време, 
замена привремено одсутне запослене преко 60 

дана, чл. 132 ст. 6 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за рад у одељењима на 

српском и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика; студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност) - према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015). На основу 
Закона, наставник мора да има високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
такође, наставник мора да поседује образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има одговарајуће образо-
вање наведено у претходном ставу.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање (горенаведено), да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да 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 држављанство Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије, лекарско уверење којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Доказ о неосуђиваности из 
тачке 3, став 1, члан 120 ЗОСОВ - прибавља школа. Кан-
дидат за секретара мора да има доказ о завршеној шко-
ли на српском или мађарском наставном језику. На осно-
ву члана 12 став 7 Закона, послове наставника, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-

рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава на кон-
курс. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка са боловања, за рад на 

српском наставном језику

УСЛОВИ: високо, више образовање, професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне култу-
ре за основну школу. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) 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), 
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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да има држављанство Републике Србије и знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе 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 напред наведено образовање. На основу 
члана 121 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања, послове наставника и стручног сарадника, 
осим за ромски језик, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, који подносе лица из члана 8 
став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење високошколске установе), или доказ да је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или оверену фотокопију положеног стручног испита или 
испита за лиценцу и доказ о испуњености услова из члана 
121 став 7 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања - оверену фотокопију сведочанства или дипломе да 
је средње, више или високо образовање стекао на језику 
на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ да 
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Психолошку процену способности кандидата за рад 
са децом и ученицима извршиће Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
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 - прибавља 
школа. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања сарадника Универзитета:

Дидактичко-методичке науке, Методика 
наставе математике, асистент

за рад на мађарском наставном језику, на одређено 
време од 3 године

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање асистен-
та, студента докторских студија, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 
8 и који показује смисао за наставни рад. Остали услови 
за избор сарадника факултета предвиђени су одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском настав-
ном језику у Суботици. У звање наставника може бити 
избарано лице које није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова на Факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оригинали или 
оверене копије, извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена копија, уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена копија, списак научних радова, радови, 
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-аи 
подносе се Учитељском факултету на мађарском настав-

ном језику у Суботици, на адресу Штросмајерова 11, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА

МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника Универзитета:

Филолошке науке, Немачка филологија, 
сва звања

за рад на мађарском наставном језику, на законом 
одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у 
наведеној области, а остали услови за избор наставника 
факултета предвиђени су одредбама Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,100/2007 
- аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. У звање наставника може бити избарано лице 
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова на факултету.

Рачунарске науке, Информатика и 
информатичке технологије у образовању, 

сва звања
за рад на мађарском наставном језику, на законом 

одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у 
наведеној области, а остали услови за избор наставни-
ка факултета предвиђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. У звање наставника може бити избарано лице 
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова на факултету.

Дидактичко-методичке науке, Методика 
наставе математике, сва звања

за рад на мађарском наставном језику, на законом 
одређени период или на неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у 
наведеној области, а остали услови за избор наставни-
ка факултета предвиђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007 - аутентично тумачење и 97/2008 и 44/2010, 
93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење 
и 68/2015) и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. У звање наставника може бити избарано лице 
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично 
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дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова на факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми - оригинали или 
оверене копије, извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена копија, уверење о држављанству - ориги-
нал или оверена копија, списак научних радова, радови, 
лекарско уверење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, 
подносе се Учитељском факултету на мађарском настав-
ном језику у Суботици, на адресу Штросмајерова 11, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у обзир.

ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15355 Црна Бара, Миодрага Петровића 54

тел. 015/438-260

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 8 став 2, чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 
68/15) и Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 108/15): 1) да има одговарајуће образовање прописано 
чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 3) да има дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе (програм обуке 
за директора школе и подзаконски акт којим се регулише 
ова материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења 
подзаконског акта); 4) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања или за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; 6) да има држављанство Репу-
блике Србије; 7) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или ове-
рену копију - препис дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену копију - препис уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; доказ о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); оригинал или ове-

рену фотокопија доказа да има најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (потврда мора да 
садржи назив послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и време трајања 
рада из области образовања и васпитања, да буде пот-
писана и оверена печатом послодавца који издаје потвр-
ду); оригинал или оверену фотокопију доказа да је стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику 
или да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (диплома о стече-
ном одговарајућем образовању издата на српском јези-
ку која се приложи као доказ под алинејом 1 сматра се 
као доказ о знању српског језика); уверење суда да се не 
води истрага и да није подигнута оптужница, не старије 
од 6 месеци; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Докази о испуњавању услова конкурса који 
немају трајни карактер не могу бити старији од 6 месе-
ци. Напомена: школа по службеној дужности за изабраног 
кандидата прибавља уверење о неосуђиваности, у складу 
са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15); доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат после 
доношења одлуке о избору, а пре закључења уговора о 
раду; пријаве које не садрже доказ о обуци и положеном 
испиту за директора сматраће се потпуним. Након исте-
ка рока за достављање пријава није могуће достављање 
доказа о испуњености услова. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. Бли-
жа обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
горенаведени број телефона.

УЖИЦЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

Бајина Башта, Вука Караџића 32
e-mail: gjosifpancic@open.telekom.rs

Наставник немачког језика
на одређено време до 12 месеци, могућност 

заснивања радног односа на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик, мастер 
филолог за немачки језик. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или путем поште, на горенаведену адресу 
послодавца. Лице за контакт: Радован Гавриловић.

ОСНОВНА ШКОЛА “НАДА МАТИЋ”
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб

тел. 031/517-589

Професор математике
са 67% радног времена у издвојеном одељењу у 
Гостиници и 33% у матичној школи, на одређено 

време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у наведном зани-
мању; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да има држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву доствити: оверену 
фотокопију дипломе и уверење о држављанству. Оглас је 



   | Број 665 | 16.03.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

Наука и образовање

отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве достављати 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на телефон: 031/517-589.

ОСНОВНА ШКОЛА “БРЕКОВО”
31234 Бреково

тел. 031/897-224

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно: има 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; 
дозволу за рад или уверење о положеном стручном испи-
ту за наставника, педагога или психолога; да има психич-
ку, физичку и здравствену способности за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, за 
директора школе може да буде изабрано и лице које има 
стечено одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фококопију уверења о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству, радну биографију са 
подацима о кретању у служби, као и евентуалне прилоге 
којима доказује своје стручне, организационе, педагошке и 
друге способности; програм рада школе за наредни пери-
од, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о положеном 
стручном испиту за директора се не прилаже, али је кан-
дидат који буде изабран за директора дужан да исти поло-
жи у законском року. Уверење да кандидат није осуђиван, 
по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и небаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Све остале информације и обавештења могу се 
добити на тел. 031/897-224.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26330 Уљма, Трг ослобођења 3

тел. 013/898-242

Наставник енглеског језика у предметној 
настави

на одређено време до повратка запослене са 
неплаћеног одсуства, односно до 15. јуна 2016. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр 72/09, 52/11 и 55/13) и чл. 3 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/12 и 15/13) за извођење наставе енглеског језика у пре-
дметној настави: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломирани про-
фесор 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 англиста - мастер. 

ОСТАЛО: Кандидат мора да има, у складу са чл. 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из наведених дисциплина; 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; да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да поред краће биографије доставе: 
оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старијег од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ног 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, издат од одговарајуће високошколске установе, однос-
но уверење или други одговарајући документ о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно о положеном испи-
ту за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огалса у публикацији “Послови”. Директор врши ужи 
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избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, које 
у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени. Дирек-
тор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана 
од добијања резултата психолошке процене кандидата за 
рад са децом и ученицима од надлежне службе за послове 
запошљавања. Неблаговремене пријаве биће одбачене. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се 
поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Школски педагог
на одређено време до повратка одсутног запосленог 

са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије. 
Кандидат мора да има, у складу са чланом 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 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 пре-
носа бодова. Кандидат који је положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из напред 
наведених дисциплина; психичку, физичку и здравстве-
ну 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 систе-
ма образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; да испуњава друге услове прописане законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у 
установи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; лица која су стекла академско звање мас-
тер у обавези су да доставе и уверење, односно диплому 
о претходно завршеним основним академским студијама; 
доказ о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који је положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из напред наведених дисциплина. 
Доказ је оверена фотокопија индекса или оригинална или 
оверена фотокопија потврде са факултета, односно ове-
рена фотокопија лиценце. 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. 
Неопходно је да кандидати доставе документацију у ори-
гиналу или оверене фотокопије не старије од 6 месеци. 
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу или доставити лично, са назнаком: „За кон-
курс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутне запослене са 

боловања

Наставник српског језика
са 22% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије. Кандидат мора да има, у складу са чла-
ном 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; кандидат који је 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из напред наведених дисциплина; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да испуњава друге 
услове прописане законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у установи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис - 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лица 
која су стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и уверење односно диплому о претходно заврше-
ним основним академским студијама; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из напред наведених дисциплина (доказ: оверена фотоко-
пија индекса или оригинал или оверена фотокопија потвр-
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Наука и образовање

де са факултета, односно оверена фотокопија лиценце). 
Уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Неопходно је да 
кандидати доставе документацију у оригиналу или овере-
не фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе или доставити 
лично, са назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Професор дизајнерске групе предмета
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу високу стручну 
спрему, звање: лице са завршеним факултетом примење-
них уметности, одсек или катедра: примењено сликарство, 
сликарство, зидно сликарство, костим, костимографија, 
текстил, дизајн текстила; дипломирани сликар - профе-
сор ликовне културе; ликовни педагог; академски сликар 
- ликовни педагог; лице са завршеним факултетом ликов-
них уметности, сликарски одсек - дипломирани сликар, 
мастер ликовни уметник, мастер примењен уметник, мас-
тер дизајнер. Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве на основу члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 35/2015): 1) да има одговарајуће обра-
зовање на основу члана 8 Закона, 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, 4) држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидат мора да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији. Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи. Кандидат уз 
пријаву са кратком биографијом доставља следећа доку-
мента: оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о 
одговарајућем образовању) - не старије од шест месеци, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена копија) 
- не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија) - не старије од шест 
месеци, доказ да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; сматраће 
се да кандидат има поменуто образовање и уколико доста-

ви доказ да је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије (фотокопију индекса) или доказ да је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу (потврду о 
положеном испиту). Доказ о испуњености услова из тач-
ке 2) кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”, 
на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Све 
потребне информације можете добити позивом на број: 
023/771-077.

Посао се не чека, посао се тражи
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Заинтересован сам за отварање приватне аген-
ције за запошљавање. Интересује ме ко издаје дозволу 
за рад агенције и шта ми је од документације потреб-
но?

Министарство за рад, запошљавање, социјална и борач-
ка питања, као министарство надлежно за послове запошља-
вања, издаје дозволу за рад агенцијама за запошљавање на 
основу писменог захтева, ако агенција испуњава услове у 
погледу просторне и техничке опремљености и стручне ос-
пособљености запослених. Дозвола за рад се издаје на пери-
од од пет година и може се продужити.

Агенцију за запошљавање, у складу са Законом о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. глас-
ник РС”, бр. 36/09 и 88/10), оснивају правна и физичка лица 
ради обављања послова запошљавања, и то:
• обавештавања о могућностима и условима за запошљавање
• посредовања у запошљавању у земљи и иностранству
• професионалне оријентације и саветовања о планирању ка-

ријере
• спровођења појединих мера активне политике запошља-

вања, на основу уговора са Националном службом за за-
пошљавање.

Дозвола за рад се може издати агенцији која има за-
послено најмање једно лице са високом стручном спремом и 
положеним испитом за рад у запошљавању. Након добијене 
дозволе за рад, агенција се уписује у регистар Агенције за 
привредне регистре, након чега може обављати послове за-
пошљавања.

За издавање или продужење дозволе за рад неопходно 
је приложити следећа документа:
• захтев за утврђивање испуњености услова за обављање 

послова запошљавања
• правни основ за коришћење просторија (уговор о закупу 

простора, власнички лист и сл.)
• плански приказ радних просторија, површина радних 

просторија са наведеном спратношћу
• списак неопходне канцеларијске опреме којом располаже-

те
• доказ о броју запослених лица, њиховом нивоу образовања, 

занимању и назнаком које послове обављају (списак за-
послених - М-А образац)

• оверену диплому - доказ о степену стручне спреме свих 
запослених који врше послове запошљавања

• уверење да није покренута истрага нити се води кривични 
поступак - за сва лица која врше послове запошљавања

• копију уверења о положеном испиту за рад у запошља-
вању - за сва лица која врше послове запошљавања.

КАКО ОТВОРИТИ ПРИВАТНУ
АГЕНЦИЈУ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Који је поступак полагања испита за рад у запо-
шљавању и ко има обавезу полагања испита?

Испит за рад у запошљавању се организује и одржава 
у Сектору за запошљавање Министарства за рад, запошља-
вање, социјална и борачка питања, у зависности од броја 
кандидата, најчешће једном месечно. Састоји се из општег 
и посебног дела и полаже се пред Комисијом за полагање 
испита за рад у запошљавању, коју чине представници Сек-
тора за запошљавање, Сектора за рад и Националне службе 
за запошљавање.

Обавезу полагања испита за рад у запошљавању имају 
сва лица која обављају послове запошљавања у агенцији за 
запошљавање, као и запослени у Националној служби за 
запошљавање. Полагање испита за рад у запошљавању је 
бесплатно.

Програм и начин полагања испита прописан је Пра-
вилником о просторним и техничким условима за рад аген-
ције за запошљавање, условима стручне оспособљености 
запослених, програму, садржини и начину полагања испита 
за рад у запошљавању („Сл. гласник РС”, бр. 98/09).

Тренутно сам запослен и уговор ми истиче за 2 
недеље, али бих желео да стажирам (волонтирам) код 
адвоката, у циљу стицања услова за полагање право-
судног испита. Занима ме да ли бих могао да се прија-
вим за програм стручне праксе, односно да ли је ра-
нији рад сметња да би се конкурисало?

Јавни позив за реализацију Програма стручне праксе у 
циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2016. 
години објављен је 17.02.2016. године. Услови које је потреб-
но да незапослено лице испуњава да би било укључено у 
програм су:

• да је пријављено на евиденцију незапослених НСЗ, 
• да задовољава опште и посебне услове за укључивање у 

програм, у складу са важећим актима Националне службе,
• има најмање средње образовање,
• нема радног искуства у струци или нема довољно рад-

ног искуства за стицање услова за полагање стручног испи-
та,

• није искористило у целости исту или другу меру у циљу 
оспособљавања за самосталан рад у струци,

• изузетно, у меру се може укључити и лице које се оспо-
собљавало са средњим степеном образовања и након тога 
стекло више или високо трогодишње образовање или нај-
мање четворогодишње високо образовање.

Дакле, у програм стручне праксе се можете укључи-
ти уколико: након завршетка радног односа стекнете статус 
незапосленог лица на евиденцији НСЗ, са својим саветода-
вцем кроз индивидуални план запошљавања договорите 
меру активне политике запошљавања - стручна пракса и 
наравно, под условом да има заинтересованих послодаваца.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

Гундулићев венац 23-25/IV, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs
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Од почетка године посредством Националне службе за запошљавање у 
Раковици запослена 461 особа

Трећи по реду Сајам запошљавања у општини Рако-
вица, одржан 5. марта, отворио је градски менаџер 
Горан Весић. Присутнима су се обратили и Владан 
Коцић, председник општине Раковица и Синиша 

Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд 
Националне службе за запошљавање.

На претходном сајму у Раковици посао је нашло око сто-
тину људи, док се у суботу представило 29 компанија које су 
понудиле 422 радна места. На сајму су тражени електроин-
жењери, саобраћајни техничари, инструктори у ауто-школи, 
менаџери, продавци, КВ радници, ауто-механичари, радни-
ци обезбеђења, кувари, конобари, графички радници, физич-
ки радници, комерцијалисти и армирачи.

Незапослени су имали прилику да погледају понуду 
компанија. Интересовање посетилаца је било толико да је у 
појединим тренуцима био блокиран улаз у зграду општине. 
Готово 2.000 људи је успело да директно преда своје радне 
биографије потенцијалним послодавцима.

Међу њима и Едина: „Не бирам посао, чекам позив“, 
кратко објашњава мајка двоје деце док попуњава формулар. 

На штанду Омладинске задруге „Излаз“ застој. Пулт 
сувише мали да прими више од пет посетилаца. Ипак, стр-
пљиво чекају. Многи од њих очекују да излаз пронађу упра-
во у „Излазу“. Душан Калајџић, представник ове задруге, 
каже да се често обраћају Националној служби, посебно када 
послодавци траже профиле које „Излаз“ нема у понуди.

„Знамо да НСЗ има најкомплетнију базу података“, каже 
Калајџић.

Са друге стране, међу незапосленима велика очекивања, 
али и неизвесност: „Радио сам у 21. мају, Југостроју. И овде 
очекујем да ми кажу -  Матор си, неће нико да те прими... 
Али ипак сам дошао, надам се, живим за то. Ипак, 14 година 
нико никад није понудио ништа“, прича један од посетилаца.

„Отварање сваког радног места је подвиг и херојство и то 
је наша политика. Запошљавање и борба за радна места да-
нас представљају највиши ступањ патриотизма. Верујем да 
ћемо на овај начин и кроз све остало што предузимају Град 
Београд и Влада Републике Србије обезбедити више радних 
места, јер ово су права радна места, у реалној привреди, она 
нису на папиру“, нагласио је Горан Весић.

„Највећи проблем становника Раковице данас је неза-
посленост и ми улажемо све напоре да привучемо пословне 
људе и обезбедимо посао за наше суграђане. Сајам је само 
један корак који предузимамо да се што више људи запосли, 
а отварањем Џоб клуба, у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање и Клубом привредника, надамо се да ће тај 
број бити што већи, истакао је Владан Коцић, председник 
општине Раковица.

Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за Бео-
град НСЗ, рекао је да су на евиденцији Националне службе за 
запошљавање у Раковици 7.973 особе, а да је почетка године 
регистровано 461 запошљавање.

Кнежевић је истакао и веома добру сарадњу са Градом 
Београдом и београдским општинама, нагласивши да сај-
мови запошљавања представљају активну меру политике 
запошљавања и начин сусрета послодаваца са квалитетним 
радницима, као и да су резултати постигнути на овај начин 
веома значајни.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у општини Раковица

ПОНУЂЕНА 422 РАДНА МЕСТА

РАСТЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
У Нишу прошле године запослено више од 13.000 људи

Директор нишке филијале Националне службе за запошљаване Бобан Матић изјавио је да је у Нишу прошле године 
запослено више од 13.000 људи, што је за око 2.500 више од броја новозапослених у 2014. години.

На конференцији за новинаре посвећеној програмима и мерама активне политике запошљавања, Матић је истакао да је 
прошле године просечан број запослених у Нишу био 68.327, а у 2014. години нешто више од 63.000.

„На подручју нишке филијале НЗС тренутно је незапослено нешто више од 48.000 људи, што је за осам до девет процена-
та мање него прошле године“, казао је Матић. Према његовим речима, на подручју Ниша и шест околних општина - Ражањ, 
Алексинац, Сврљиг, Дољевац и Гаџин Хан, просечан број запослених у 2015. години износио је 85.000.

„Активним мерама запошљавања прошле године било је обухваћено преко 2.500 лица са евиденције Филијале Ниш, а 
очекујемо да тај резултат буде поновљен и у овој години“, навео је Матић.
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На евиденцији НСЗ тренутно је 186.000 младих старости између 15 и 30 година, што је 
за 5,8 одсто мање него у истом периоду прошле године

Директор Националне службе за запошљавање Зо-
ран Мартиновић изјавио је да је у Србији у по-
следњем кварталу 2015. стопа незапослености била 
17,9 одсто, а да је незапосленост младих у овој годи-

ни смањена за 5,8 одсто, мада је и даље висока.
„На евиденцији НСЗ тренутно је 186.000 младих, ста-

рости између 15 и 30 година, што је за 5,8 одсто мање него у 
истом периоду прошле године“, рекао је Мартиновић у Прив-
редној комори Србије, на Студентском привредном форуму. 
Када је реч о незапослености опште популације, Мартино-
вић је казао да је половином 2012. била виша од 26 одсто.

„Поред подршке предузетништву у 2016. години од 16 
милијарди динара, НСЗ има на располагању за запошља-
вање 2,8 милијарди динара и додатних 550 милиона за за-
пошљавање особа са инвалидитетом, којих је око 1,6 одсто у 
популацији младих на евиденцији НСЗ“, казао је Мартино-
вић и додао да ће највећи део тих средстава бити утрошен 
за запошљавање младих. Планирано је да у 2016. око 5.000 
младих буде обухваћено програмом стручне праксе.

Мартиновић је позвао младе да се активно укључе у 
програме запошљавања. Према његовим речима, НСЗ ће у 
2016. за око 3.500 особа финансирати започињање приват-
ног бизниса, односно отварање предузетничких радњи.

„Млади у Србији се суочавају са низом проблема на тр-
жишту рада, а стопа њихове незапослености је дупло виша 
у односу на општу популацију. Исти случај је и у земљама 
ЕУ, код којих је та стопа већа од 22 одсто. Млади треба да 
узму судбину у своје руке, а не да буду пасивни на тржишту 
рада. Од 2013. имамо позитивне трендове на тржишту рада, 
приметне и међу младима од 15 до 30 година“, рекао је Мар-
тиновић.

Забрињава податак да готово 20 одсто младих нити 
ради, нити се школују, нити су у процесу дошколовања или 
тренинга.

„Младих људи између 15 и 30 година, који немају ни-
какво радно искуство, на евиденцији НСЗ је око 62 одсто“, 
рекао је Мартиновић. Око 50 одсто младих чека посао дуже 
од годину дана, а просек чекања на евиденцији је око две 
године, пошто немају компетенције и вештине које траже 
послодавци.

Потпредседница Владе Зорана Михајловић је позвала 
младе да искористе подршку државе предузетништву од 16 
милијарди динара, пошто је чак око 70 одсто тих средстава 
намењено њима. Зорана Михајловић је поручила младима 
да после школовања остану у Србији и започну свој посао.

На отварању дводневног Студентског привредног фору-
ма, на коме је учествовало више од 200 студената из Србије 
и земаља региона, Михајловићева је рекла да је према по-
следњим подацима из 2015. године незапосленост младих 
износила око 39 одсто, док је пре више од годину дана била 
око 41 одсто. Напоменула је да Србији недостаје предузет-
нички дух и да је у последњих 20 година најважније било 
запослити се у јавном сектору и јавним предузећима.

„Код нас млади започињу приватни бизнис тек са око 35 
година, а у Европи у касним двадесетим. У Србији је, такође, 
сваки пети млади човек власник радње или компаније“, на-
вела је Михајловићева и додала да Србија мора да промени 
образовни систем, како би био усклађен са тржиштем рада.

„То мора да буде један од приоритета будуће владе. Ва-
жно је да млади остану овде. Образујте се у иностранству, 
али се вратите да радите овде“, закључила је министарка.

Председник ПКС-а Марко Чадеж је рекао да су млади 
будући ствараоци БДП-а Србије и да има око 150.000 младих 
од 15 до 24 године који нити раде, нити се школују.

„Морамо променити однос политике према предузет-
ништву, неопходан је дијалог државе, привреде и младих“, 
казао је Чадеж и додао да у оквиру подршке предузет-
ништву постоје 33 програма, као и да је Србија испод про-
сека у односу на ЕУ када је реч о спремности младих да се 
упусте у предузетништво.

АКТУЕЛНО   Смањена незапосленост младих

МЛАДИ НА ПРЕКРЕТНИЦИ

Готово 20 одсто младих нити ради, нити се 
школују, нити су у процесу дошколовања или 

тренинга

Од 16 милијарди динара подршке државе
предузетништву око 70 одсто средстава 

намењено младима
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МИ И ЕВРОПА   Од Кларе Цеткин до женског предузетништва

РАДЕ ВИШЕ ЗАРАЂУЈУ МАЊЕ 
У светским размерама, стопа запослености мушкараца је 72 одсто, док је код жена свега 46 

одсто. Тај јаз смањен је за само 0,6 процентних поена у последњих 20 година. Запослених жена 
у Србији има за 16 одсто мање у односу на запослене мушкарце

Око 200 милиона жена старије доби широм света живи 
без редовне пензије, у односу на 115 милиона муш-
караца, саопштила је Међународна организација 
рада (МОР). Мушкарци ће боље зарађивати од жена 

још најмање седам деценија, ако платне разлике међу поло-
вима наставе да се смањују садашњим темпом, саопштила 
је Међународна организација рада.

Поводом Међународног дана жена, МОР је објавио из-
вештај у коме се истиче да жене сада у просеку зарађују 23 
одсто мање од мушкараца. У светским размерама, стопа 
запослености мушкараца је 72 одсто, док је код жена свега 
46 одсто. Тај јаз смањен је за само 0,6 процентних поена у 
последњих 20 година. Око 200 милиона жена старије доби 
широм света живи без редовне пензије, у односу на 115 ми-
лиона мушкараца.

У саопштењу поводом 8. марта, Удружени синдикати 
Србије „Слога“ позвали су све послодавце да уместо цвећа, 
ваучера и јефтине шминке повећају женама зараде и уруче 
им сигурне уговоре о раду. Указује се да је забрињавајућа 
пракса „неформалне забране узимања трудничког боло-
вања“. 

Овогодишње обележавање Дана жена протекло је у зна-
ку „Године предузетништва“, а посебна пажња посвећена је 
женском предузетништву.

„Већ се реализују кредити које дају наше банке заједно 
са међународним финансијским институцијама, а ради се о 
20 милиона евра за женско предузетништво“, рекла је ми-
нистарка Зорана Михајловић.

Када је реч о области рада, разлика у положају између 
мушкараца и жена у Србији, говоре истраживања мрежа не-
владиних женских организација, далеко је лошија него у 28 

држава чланица Европске уније. Родни јаз је највећи у об-
ласти поделе и квалитета рада, чак дупло већи него у Европ-
ској унији. Запослених жена у Србији има за 16 одсто мање 
у односу на запослене мушкарце, а знатно су ређе и на пози-
цији носиоца газдинства - на нивоу целе Србије заступљене 
су међу носиоцима газдинства са 17,3 одсто, иако у далеко 
већем проценту обављају пољопривредне активности на га-
здинству. 

Жене су ређе запослене са пуним радним временом у 
односу на мушкарце, а њихов укупни радни век формално је 
краћи 5 година него код мушкараца, иако узимајући у обзир 
неплаћени рад жене раде далеко више.

Поред података који су ушли у званичну статистику, 
много више забрињава невидљивост података о широко 
распрострањеној дискриминацији жена приликом запо-
шљавања и рада. Дискриминацији су најчешће изложене: 
Ромкиње, жене са инвалидитетом, лезбејке, жене других 
националности, жене у репродуктивном добу, жене са ма-
лолетном децом, старије жене, младе жене, жене са села… 

У нарочито тешком положају се налазе жене у сивој зони 
рада, оне које обављају сезонске послове, раде за минималну 
плату или за надокнаду испод ове границе, у лошим усло-
вима, без синдикалног организовања у приватном сектору, 
од којих се захтева прековремени рад без надокнаде, без до-
вољног броја слободних дана у недељи. 

Приликом запошљавања и у радном односу жене пре-
живе бројна сексуална узнемиравања, уцене и злостављања. 
Прве су на листама за отуштање, а последње на листи канди-
дата и кандидаткиња за унапређење. И даље су мање плаће-
не за исти рад у односу на мушкарце. Жене су чешће одбија-
не на конкурсима за посао са образложењем да је то „мушки 
посао“ или због својих година, а нису ретки случајеви да је 
жена добила отказ након коришћења породиљског одсуства.

Дискриминација жена присутна је и у бизнис секто-
ру. Оне заузимају тек четвртину највиших позиција, а чине 
нешто мање од трећине предузетника/ца. Већина жена при-
сутна је у предузетништву из нужде (66 одсто), углавном без 
породичне традиције у овој области и са пословањем на ло-
калном тржишту, у оквиру услужних делатности.

Истраживање Републичког завода за статистику по-
казује да жене у просеку раде више од 4 сата дневно на не-
плаћеним кућним пословима, док у данима викенда прове-
ду више времена у неплаћеним пословима него мушкарци у 
укупном послу.
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„Ако се бавите узгојем грожђа и 
производњом вина, не смете одмах да 
мислите на новац и зараду, већ на пос-
већеност и љубав према послу“, прича 
Веселин Деспотовић (48), власник 
винарије Деспотика, који захваљујући 
дипломи архитектонског факултета 
и грађевинској фирми своју винарију 
може да води опуштеније од других, 
јер не зависи од њених финансијских 
резултата.

Овај визионар пореклом из Прије-
поља и Тополе планира да отвори Музеј 
вина у својој винарији крај Смедеревске 
Паланке, а публици ће га представити 
на Сајму вина Beowine fair, у Београду.

„У Србији нема довољно музеја 
вина, ја знам за два, један у Жупи и 
други у Краљевој задужбини у Тополи. 
Осим начина производње вина и оп-
реме, наша идеја је да представимо и 
историју српског винарства и енологије 
и да покушамо да их приближимо љу-
дима не само кроз експонате попут раз-
них алата и муљача, него и кроз причу 

затурених и скрајнутих података на 
које људи не обраћају пажњу. Средњи 
век, период Немањића, Византија, тур-
ско доба… Имамо доста материјала да 
искористимо, уобличимо и прикаже-
мо јавности. У пројекту који приводи-
мо крају учествовали су и стручњаци 
Факултета примењених уметности“, 
објашњава Веселин.

Уз свако вино ове винарије предла-
же се по једна песма, јело и књижевно 
дело, а на етикетама су контуре лица, 
отисак шаке и стопала и око.

У винарији Деспотика постоји и 
музеј на отвореном, у коме туристи 
могу да виде како се виноград развијао 
кроз време.

„Засадили смо саднице сорти које 
су прилагођене времену у којем су на-

стале, од римског до турског, и сада 
чекамо да израсту. Ту се може и виде-
ти како су се мењали узгојни облици, 
алати, пратеће културе у винограду… 
То је атракција за туристе који дођу да 
пробају наша вина и проведу један дан 
у учењу нових ствари“, прича Веселин, 
који је у свет вина ушао 2006. године, 
у својој четрдесетој години. Тада је 
купљена земља у околини Смедеревске 
Паланке, две године касније засадили 
су лозу, а 2011. почели да зидају обје-
кат. Виногради се простиру на 12 и по 
хектара, а у функцији је четвртина од 
200.000 литара, колики је капацитет 
винарије.

У селу Умчари засађен је каберне 
совињон, црни и бели пино, рајнски ри-
злинг и мускат отонел, у Голобоку со-

вињон бели, каберне совињон и мерло, а 
у Стражевици, непосредно уз винарију, 
прокупац као стара аутохтона сорта и 
морава, модерна српска сорта.

Веселин је један од оснивача Удру-
жења винара Шумадије, у којем се ових 
дана припрема елаборат за заштиту ге-
ографског порекла.

„Ми, шумадијски винари окупи-
ли смо се са идејом да промовишемо 
Шумадију као винску, кулинарску, ис-
торијску и уопште туристичку дести-
нацију. Удружење ћемо представити 
на предстојећем Сајму туризма и вина 
Beowine fair“, каже Веселин.

Равноправан партнер у послу је и 
његова супруга, чија је улога, како ис-
тиче Веселин, да буде сидро у послу и 
породици, док је он једро:

„Укључена је у бизнис, али не 
оперативно, већ стратешки. Заједно 
доносимо одлуке и планирамо, од ин-
вестиција до производње. Обоје смо 
дипломирани инжењери архитектуре, 
завршили смо факултет у Београду и 
бавимо се грађевином, извођењем ра-
дова и продајом материјала као основ-
ном делатношћу. Имамо и две ћерке за 
које се надам да ће једног дана насле-
дити ову лепу причу и мисију, која про-
мовише не само Шумадију и вино, већ и 
Србију као винску дестинацију“.

МОЈ ПУТ   Архитекта Веселин Деспотовић, планира да отвори Музеј вина крај 
Смедеревске Паланке

ОД СРЦА У СРЦУ ШУМАДИЈЕ
У свет вина ушао је у својој четрдесетој. Виногради се простиру на 12 и по хектара

Н.Благојевић, www.pricesadusom.com

Супруга и ја заједно доносимо одлуке, планирамо, од инвестиција 
до производње. Обоје смо дипломирани инжењери архитектуре, 
завршили смо факултет у Београду. Имамо и две ћерке, за које се 

надам да ће једног дана наследити ову лепу причу и мисију која 
промовише не само Шумадију и вино, већ и Србију

У селу Умчари засађен је каберне 
совињон, црни и бели пино,
рајнски ризлинг и мускат

отонел, у Голобоку совињон 
бели, каберне совињон и мерло, 
а у Стражевици, непосредно уз 
винарију, прокупац као стара 
аутохтона сорта и морава, 

модерна српска сорта.
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ГОРЕ - ДОЛЕ   Кинески закон о раду штети економији - сматра министар финансија Лу Џивеи

На годишњем састанку парламента, премијер Ли 
Кећианг обећао да ће срезати вишак капацитета 

путем спајања или ликвидације предузећа

УБИТИ ЗОМБИ 
ПРЕДУЗЕЋА

Хиљаде запослених у румунској фабрици аутомоби-
ла „Дачија“, која је у власништву француског „Реноа“, 
протестовало је прошле недеље захтевајући бољу ин-
фраструктуру и повољније радно законодавство.

Синдикат компаније „Аутомобили Дачија“ саопштио је 
да се 8.000 радника окупило у јужном граду Миовени, где 
се налази производна база „Дачије“, захтевајући да се глав-
ни ауто-пут гради кроз централну Румунију, како би се от-
ворило хиљаде радних места, извештава америчка агенција 
АП. Радници су, такође, тражили промену прописа којима би 
се обесхрабрио увоз половних аутомобила, за који кажу да 
штети румунској аутомобилској индустрији. Запослени су 
тражили и боље здравствено осигурање у уговорима о раду.

Из менаџмента компаније кажу да радник у „Дачији“ 
зарађује више него дупло већу плату од просечне месечне 
зараде у тој земљи, која износи 1.900 леја (470 долара), додаје 
америчка агенција.

„Кинески закон о раду штети радницима, јер смањује 
могућности запошљавања“, изјавио је министар финансија 
Лу Џивеи, алудирајући на опредељење Пекинга да рес-
труктурира привреду, а да истовремено избегне масовна от-
пуштања и социјалне немире.

Закон о раду који је донет 2007. године ограничава мо-
гућности компанијама да отпуштају раднике, преноси аген-
ција „Франс прес“. Министар Лу је рекао да је тај закон дис-
криминишући према људима који улазе на тржиште рада и 
да је у коначном исходу контрапродуктиван.

Његови коментари, на маргинама конгреса Народне 
партије (НПЦ), стижу у тренутку када се широм света де-
батује о сукобу између настојања да се отварају нова радна 
места и заштите постојећих запослених. Пре три деценије 
Пекинг је прихватио тржишне принципе и створио „соција-
лизам с кинеским карактеристикама“, што је довело до ог-
ромног економског бума. Међутим, неки сектори су остали 
предимензионирани и неефикасни, нарочито предузећа у 
државном власништву.

Лу је рекао да је изворни циљ закона о раду био заштита 
радника, али у коначном исходу он истовремено штети ин-
тересима дела радника и може довести до брзог раста пла-

та, чиме се повећавају трошкови компанија, што их тера да 
пословање селе у иностранство.

„И ко је на крају оштећен? Радници су ти који су на ште-
ти, јер се смањују могућности запошљавања“, навео је Лу 
Џивеи.

Ови резови су, међутим, подигли страховања од ог-
ромних отпуштања, налик таласу од 30 милиона изгубље-
них радних места 90-тих, када је Пекинг затворио хиљаде 
државних компанија, а владајућа странка увек настојала да 
спречи социјалне немире, наводи француска агенција.

На отварању конгреса Народне партије, годишњем сас-
танку парламента, премијер Ли Кећианг је обећао да ће 
„убити зомби предузећа“ и срезати вишак капацитета путем 
њиховог спајања или ликвидације. Истакао је да ће прола-
зак кроз промене захтевати одлучност највиших органа и 
спремност да се „ломи тврда кост“, што је израз који отпри-
лике значи да се „загризе тврд орах“.

БУНА РАДНИКА „ДАЧИЈЕ“

ПРОТИВ УВОЗА
ПОЛОВЊАКА

Расте понуда такси-мотоцикала у Индији
УТАКМИЦА

УБЕРА И ОЛЕ
Амерички „Убер“ и његов индијски такмац „Ола“ су 

један за другим, у размаку од пар сати, кренули са пилот 
услугом мотоцикл-таксирања у Индији, па се утакмица 
између две такси апликације захуктава.

Обе старт-ап компаније тестирају услугу таксирања 
мотоциклима у јужном индијском граду Бангалору, по-
знатом по саобраћајној гужви, настојећи да приграбе 
већи удео на индијском ултраконкуретном тржишту 
јавног превоза, који функционише тако што аутобуси 
стају где год путник махне руком да би се укрцао или 
искрцао.

Америчка фирма „УберМОТО“ нуди стартну цену од 
15 рупија (22 америчка цента) по вожњи, док је стартна 
цена „Оле“ за такси-превоз мотоциклом 30 рупија, али им 
је нижа тарифа по километру, извештава агенција АФП.

„Ово ће помоћи клијентима да стигну до жељеног 
места у року од неколико минута, посебно у саобраћајним 
гужвама које постоје у градовима попут нашег“, рекао је 
Пранај Џивраџка, главни оперативни менаџер „Оле“.

„Ола“ планира да прошири ову врсту услуге у граду 
наредних недеља. Апликација вожња на позив махањем 
руке убрзано расте, постајући више милијарди долара 
вредна индустрија у саобраћајем закрченим индијским 
градовима, али се суочава са полемикама у јавности 
везаним за безбедност. Власти Њу Делхија су званично 
забраниле „Убер“, али та забрана није примењена и ње-
гови аутомобили и даље циркулишу улицама индијске 
престонице. 
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Уколико још нисте пронашли свој посао из снова, не-
мојте очајавати, можда само нисте довољно тражили. 
Проверите шта се у свету тражи и можда и вама сине 
идеја за покретање новог посла. И само да напомене-

мо, плате које смо навели не односе се, нажалост, на Србију.
Техничар који диже ствари у ваздух - 150.000 долара 

годишње
Ова особа је задужена да дигне у ваздух све потенцијал-

но опасне ствари и објекте који још нису експлодирали. Како 
бисте се пели на лествици успешности, треба, додуше, посе-
довати одређене квалификације, које није тешко стећи. 

Хеликоптерски пилот за далеководе - 101.000 долара 
годишње 

Његов посао је да лети уз далеководе и проверава њихо-
ву исправност уз помоћ камера које су причвршћене на хели-
коптер. У Америци се пилотска дозвола може добити након 
2.000 сати проведених у ваздуху.

Пилот/управљач ваздушним балоном - 70.000 долара 
годишње 

Цео дан можете да летите балоном (то је све популарнији 
облик оглашавања), а све што вам треба је дозвола. 

Посао у синхронизацији - 80.000 долара годишње 
Синхронизација реклама, цртаћа, филмова... Нису по-

требне посебне квалификације, мада постоје курсеви. 
Играч видео-игара - 50.000 долара годишње 
Можете помагати другим играчима да се пробијају на 

више нивое, а све што вам треба је љубав према овој врсти 
забаве. Уверени смо да има много кандидата за овај посао.

Аутор укрштених речи - 70.000 долара годишње 
Креирање укрштеница може се у први мах учинити јед-

ноставним, но верујте да је реч о тешком послу. Само поку-
шајте да направите једну. 

Дегустатор сладоледа - 60.000 долара годишње 
Није лоше, зар не?! Особа која се прихвати овог посла 

треба, додуше, да има искуство у свету кулинарства, а не 

само да буде љубитељ сладоледа, јер треба да се оцени укус, 
текстура, мирис и други елементи. 

Дегустатор вина - 51.000 долара годишње 
Треба знати препоручити клијентима различита вина. 

Потребан је и курс и године искуства, али након тога следе 
путовања и испијање најфинијих вина. 

Стилиста хране - 77.000 долара годишње 
Посао укључује припремање и стилизовање хране за 

снимање за часописе и рекламе. Услов је страст према храни 
и креативност, али и естетски приступ. Предност при запо-
шљавању имаће особе које су похађале курсеве кулинарства.

Етички хакер - 140.000 долара годишње 
Ову врсту хакера запошљавају владе и компаније како 

би се одбранили од других хакера. Потребно је образовање и 
искуство рада у ИТ сектору. 

Главни официр за преслушавање - 140.000 долара 
годишње

Ако сте склони прислушкивању и привлачи вас ухођење, 
за вас ће бити право уживање да ослушкујете збивања на 
друштвеним мрежама и проналазите податке када се и где 
спомињу одређене компаније, које су вас за то ангажовале. 
За овај посао, осим личних склоности, било би пожељно да 
имате квалификације из маркетинга и искуство у раду на 
друштвеним мрежама. 

Инжењер на тркама - 134.000 долара годишње 
Ова особа је главни комуникатор између тркачког ауто-

мобила и возача, како би на тркама постигли најбоље успехе. 
За овај посао требаће вам добро знање математике и физике, 
тачније диплома из једног од ова два подручја и доказано 
искуство. 

Лик из „Дизнијевог“ цртаћа - 32.000 долара годишње 
Ако вам није проблем да се маскирате у лик из цртаћа и 

тако парадирате цео дан - ово је прави посао за вас. Потребна 
је одређена висина и изглед, али и добра комуникација са 
децом.

Холивудски каскадер - 100.000 долара годишње 
Будите спремни да вас туку, да бежите од експлозија, да 

живите у сталној опасности уместо главних глумаца... Ипак, 
чак и уз мазохистичке пориве и сјајну физичку издржљи-
вост, мораћете да прођете и обуку за каскадере. 

Дизајнер врта на филму - 84.000 долара годишње 
Ако волите природу и имате око за уређење зеленила, а 

уз то поседујете уметничку црту и основно знање о филму и 
вртларењу, на овом послу можете фино зарадити.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ    У свету се траже специфична занимања, која су и веома добро плаћена

ПОСЛОВИ ИЗ СНОВА
Хеликоптерски пилот за далеководе: 101.000 долара годишње. Добро су плаћени и 

стилисти хране, аутори укрштених речи, етички хакер, дизајнер врта на филму…
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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)


