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УВОДНИК

ПОСАО ПОСЛЕ
ДЕСЕТ ГОДИНА

„Када после 10 година добијете посао, макар и на 
шест месеци, то је велика ствар“, каже Ибојка Шази-
вари. Ибојка је 16 година радила као шивач у новобе-
чејском „Клузу“, а 2003. године остала је без посла. Она 
је међу 65 особа које су укључене у реализацију јавних 
радова за особе са инвалидитетом. Један у општини Жи-
тиште, а три на територији општине Нови Бечеј. О том 
искуству на осмој страни Послова.

Бројне овдашње раднице остале су без посла пре 
почетка финансијске кризе 2008. године, због које је без 
посла до данас остао 61 милион људи. До 2019. ће у све-
ту бити више од 212 милиона незапослених, у односу на 
садашњих 201 милион, наводи Међународна организа-
ција рада (МОР). Ова агенција УН очекује да ће стопа не-
запослености у Србији наредних неколико година благо 
да пада. Када и колико - на трећој страни.

Сива економија завила је у црно овдашњи буџет - 
буџетске приходе годишње смањује за 350 до 400 ми-
лиона евра, а два радна места где запослени раде „на 
црно“ затварају једно легално радно место... Последица 
неефикасности надлежних служби или нека врста не-
формалног социјалног програма, тек сива економија за 
365 дана „поједе“ годишњу уштеду актуелног смањења 
плата и пензија. О тим и елементима Националног про-
грама за сузбијање сиве економије у Теми броја. 

Свако четврто дете у Србији прима дечији додатак. 
Иако је тај новац намењен најсиромашнијима, више од 
половине породица које га добијају немају на то право, 
показују истраживања Уницефа и ЦЛДС-а - преносимо 
на страни Актуелно. Због злоупотреба које су вишеде-
ценијска пракса, дечији додатак примају и они који не 
би требало. Најчешће су злоупотребе у приватним фир-
мама, где већина наводно прима минималац или пак 
ради „на црно“.

„Зато ћемо да променимо Закон о финансијској 
подршци породицама са децом. То ћемо урадити већ у 
првој половини ове године и то се више неће дешавати“, 
упозорава Александар Вулин, министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања.

У Србији још није прорачунато колико фирме губе 
због празничног опијања. Према проценама америчког 
Центра за контролу и превенцију болести, прекомерно 
испијање алкохола годишње кошта привреду САД преко 
220 милијарди долара. У Аустралији, боловања отворе-
на током последње две недеље у години, око божићних 
и новогодишњих празника, коштају до 1,6 милијарди 
америчких долара у изгубљеној продуктивности. Када 
је реч о Британији, утврђено је да празнични мамурлук 
кошта тамошње компаније скоро 409 милиона долара, 
док социјални трошкови који се приписују алкохоли-
сању у време празника коштају компаније у Европи 
155,8 милијарди евра годишње. 

О цеху лумповања на нашој страни Горе - Доле, а у 
Пословима откривамо и мађарски рецепт за најновији 
раст вредности швајцарског франка, вредан девет ми-
лијарди евра.

Милош Чолић
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Редовна и солидна зарада једи-
ни су параметри према којима 
радници у Србији оцењују свог 
послодавца, док послодавци 

цене одговорност према послу и ниво 
комуникације са радником. Чак 37 
одсто газда сматра запослене неодго-
ворнима, док је оваква оцена у земља-
ма Европске уније на нивоу испод 15 
процената, показују истраживања 
Уније послодаваца.

Анализа је показала да су највеће 
мане оних који траже посао недоста-
так практичног предзнања о природи 
посла, као и недостатак конкретних 
вештина и знања о организацији рада 
у пракси, а то се не може стећи у школ-
ским клупама.

„Однос између послодавца и 
запосленог је индивидуалан и раз-
личит“, сматра председник Уније 
послодаваца Србије Небојша Ата-

нацковић. Радник је задовољан када 
прима редовно плату и када је она 
пристојна, док задовољство послодав-
ца зависи од тога како фирма послује 
и од атмосфере међу радницима. 
„Када радницима не дате прилику да 
се буне, штрајкују и траже повишице, 
то значи да имате заједнички интерес, 
односно они раде за плату, а ви ост-
варујете добит и сви су задовољни“, 
објашњава Атанацковић.

За председницу Асоцијације 
слободних и независних синдиката 
Србије Ранку Савић проблем је сис-
темски и немогуће је мотивисати 
раднике да буду продуктивнији и 
ефикаснији када знају да запослени у 
јавном сектору, радили или не, имају 
за 30 одсто већу плату од оних у про-
изводњи.

„Чињеница да други зарађују и 
за прве, доводи до пада заинтересова-

ности и недостатка мотивације“, каже 
Савићева. Нису задовољни, међутим, 
ни послодавци. Истраживања по-
казују да тек трећина менаџера цени 
рад својих запослених.

Стопа незапослености у Србији наредних неколико го-
дина ће благо падати, а ове године очекује се да ће 
износити 21,5 одсто, показале су пројекције и подаци 
објављени на сајту Међународне организације рада 

(МОР). Према подацима ове организације, стопа незапосле-
ности у Србији прошле године била је 22,2 одсто, а у 2016. 
години пашће на 20 одсто.

У извештају се наводи да неке земље централне и ис-
точне Европе које нису чланице ЕУ и земље Заједнице не-
зависних држава имају врло високу стопу незапослености, 
посебно земље на Балкану. На Западном Балкану најнижу 
стопу незапослености су у 2014. имале Хрватска (16,7 одсто) 
и Црна Гора (19 одсто). Стопа незапослености у овој години у 
Хрватској ће остати скоро иста, док ће се у Црној Гори смањи-
ти на 18,76 одсто, показују предвиђања МОР-а.

Уједињене нације упозориле су почетком недеље да ће 
број људи без посла у свету у наредних пет година порасти 
за 11 милиона, због успоравања привредног раста и разних 
турбуленција. До 2019. ће у свету бити више од 212 милиона 
незапослених, у односу на садашњих 201 милион, наводи 
МОР, а преноси „Франс прес“.

„Глобална економија наставља да расте слабим темпом 
и то има јасне последице. Од почетка финансијске кризе, 
2008. године, без посла је остао 61 милион људи“, рекао је но-
винарима у Женеви председник МОР-а Гај Рајдер. Констато-
вано је да су се прилике побољшале у САД, Јапану и Великој 
Британији, али и да ће се друге развијене привреде, посебно 
у Европи, и даље суочавати са тешкоћама. На југу Европе 

незапосленост почиње полако да се смањује, али је и даље 
врло изражена.

МОР наводи да је до 2019. потребно отворити додатних 
280 милиона радних места да би се премостио јаз настао то-
ком финансијске кризе. У извештају се наводи да би у Немач-
кој незапосленост могла да порасте на пет одсто у 2017. са 
садашњих 4,7 одсто, док би у Француској истовремено могла 
да се приближи двоцифреном нивоу.

На глобалном нивоу, незапосленост најтеже погађа 
младе у доби између 15 и 24 године и жене. У свету је 2014. 
године 74 милиона младих било без посла, а стопа незапос-
лености младих је три пута виша од стопе у укупном пуно-
летном становништву, стоји на сајту МОР-а.

ПРИВРЕДА   Пројекције Међународне организације рада

БЛАГИ ПАД НЕЗАПОСЛЕНОСТИ У СРБИЈИ

Истраживање Уније послодаваца
РАДНИЦИ ЦЕНЕ СИГУРНУ ПЛАТУ 

ПОСЛОДАВЦИ ОДГОВОРНОСТ

До 2019. ће у свету бити више од 212 милиона незапослених,
у односу на садашњих 201 милион, наводи МОР

Чак 37 одсто послодаваца у Србији сматра запослене неодговорнима. Исто оцењује своје
раднике мање од 15 одсто послодаваца у земљама ЕУ
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Национална служба за запошљавање (НСЗ) у протеклој 
години посредовала је у запошљавању државља-
на Србије у Немачкој, Јапану и Мађарској. Како је 
саопштено, најтраженији су били здравствени рад-

ници, професори енглеског језика и текстилци. Подаци НСЗ 
показују да су конкурси најчешће били у вези са Споразумом 
о посредовању и привременом запошљавању држављана Ср-
бије у Савезној Републици Немачкој, који је потписан између 
НСЗ и Немачке савезне агенције за запошљавање из Нирн-
берга. Предвиђено је запошљавање медицинских сестара на 
пословима особља за здравствену негу старијих лица и бо-
лесника у установама таквог типа широм Немачке. 

Након спроведених свих потребних поступака који су 
започети на основу сарадње НСЗ, Немачке агенције за за-
пошљавање (БА) и Немачке организације за међународну 
сарадњу (ГИЗ), која се одвија у оквиру пројекта „Трипл вин“ 
(Triple Win), уз посредовање НСЗ у Немачкој је у 2014. години 
запослено 88 држављана Србије, а у 2013. години 27.

У 2014. години, поред поступака посредовања за рад 
наших држављана за рад у Немачкој, НСЗ је посредова-
ла по пријави послодавца „Тера интернешнел скул“ (Terra 
International School), у граду Јамагучи, у Јапану. Исказана је 
потреба за запошљавањем једног лица на пословима настав-
ника енглеског језика и радно је ангажована једна особа која 
је по занимању професор енглеског језика. 

Потребу за запошљавањем у протеклој години је иска-
зао и послодавац „Џонсон контролс интернешнел“ (Johnson 
Controls International), из Папа у Мађарској, за 10 полуквали-
фикованих радника на пословима обраде коже. Одабрана су 
четири кандидата из наше земље. 

Што се тиче процедуре, посредовање за запошљавање у 
иностранству се обавља на основу пријаве потребе за запо-
шљавањем, коју прима НСЗ од страног послодавца, а у којој 
се обавезно наводи који профил лица је послодавцу потребан 
за рад и какве квалификације и знања кандидати морају да 
поседују. 

Огласи у којима посредује НСЗ се увек објављују на сајту 
НСЗ. НСЗ има и миграционе сервисне центре у више градова 
Србије, који су интегрални део Националне службе за запо-
шљавање. Миграциони центри представљају информативне 
центре, који се у свакодневном раду баве управо информи-
сањем миграната и потенцијалних миграната о ризицима 
илегалне имиграције, као и о могућностима у оквиру легал-

них миграција. Постоји седам миг-
рационих центара у Србији, а они 
се налазе у Београду, Новом Саду, 
Бору, Краљеву, Крушевцу, Нишу и 
Новом Пазару, али се не баве посре-
довањем у запошљавању. 

Директор НСЗ Зоран Марти-
новић објаснио је да приликом за-
пошљавања у иностранству морају 
бити испоштоване одређене проце-
дуре, како би се дала гаранција да 
ће се према свим лицима оствари-
вати права из радног односа и бити 
обезбеђени сви услови рада који 
важе за све држављане земље у 
којој се запошљавају.

„Постоје адекватни споразуми 
са одређеним земљама или одгова-
рајућом службом у тој земљи“, казао 
је Мартиновић за „Танјуг“. Додао је 
да НСЗ нема сазнања о појединач-
ним одласцима или другим видови-

ма упућивања радника из Србије у иностранство. 
„Национална служба нема сазнања о томе. Ми гаран-

тујемо да сва лица која се упућују преко нас подлежу про-
цедурама које морају бити испоштоване и које им гарантују 
остваривање свих права из радног односа“, рекао је Марти-
новић.

ДРУШТВО  Национална служба за запошљавање 
у 2014. посредовала у запошљавању држављана 

Србије у иностранству

ПОСАО ДО ЈАПАНА
Највише позива из Немачке, Јапана и 

Мађарске. Најчешће тражени здравствени 
радници, професори енглеског језика и 

текстилци

Потребу за запо-
шљавањем у про-

теклој години иска-
зао и послодавац 

„Џонсон контролс 
интернешнел“ из 
Мађарске, и то за 
раднике на посло-
вима обраде коже

У град Јамагучи, у Јапану, стигао настав-
ник енглеског језика из Србије
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С обзиром колико мамурлук после празника кошта др-
жаве и компаније, а да не помињемо бол који људе-
претрпе, поставља се питање како неко до сада није 
измислио лек, запитао се британски јавни сервис 

Би-Би-Си (BBC). Према проценама америчког Центра за кон-
тролу и превенцију болести, прекомерно испијање алкохола 
годишње кошта привреду САД преко 220 милијарди долара 
или око 1,90 долара по пићу. Овај проблем, међутим, не по-
гађа само Сједињене Државе.

Тако у Аустралији, боловања отворена током последње 
две недеље у години, око божићних и новогодишњих празни-
ка, коштају до 1,6 милијарди америчких долара у изгубљеној 
продуктивности. При томе, око десет одсто грађана Аустра-
лије признаје да обично узима још три слободна дана, како 
би се опоравили од празничног лумповања, показала је ан-
кета у којој је учествовало 1.000 радника компаније „Сано-
фи-Авентис“, која производи „Риковерлит“ - препарат за де-
токсикацију организма.

Када је реч о Британији, истраживачи су утврдили да 
празнични мамурлук кошта тамошње компаније скоро 260 
милиона фунти (409 милиона долара), док је анкета у којој 
је учествовало 1.500 људи, на интернет страници Lastminute.
com, показала да око 25 одсто запослених ради мање од че-
тири сата на дан после канцеларијске прославе Божића, а 20 
одсто радника отвори боловање.

Центар за лечење болести зависности и ментално 
здравље из Торонта је, такође, саставио извештај за Европску 
комисију, у коме је утврђено да социјални трошкови који се 
приписују алкохолисању у време празника коштају компа-
није у Европи 155,8 милијарди евра годишње.

Руска Државна дума припремила је предлог закона о 
смањењу броја нерадних дана у јануару, пренео је лист 
„Известија“. Према предлогу закона, нерадни дани ће 
бити од 31. децембра до 3. јануара и 7. јануар. Према 

мишљењу депутата (посланика), то ће помоћи Русима да са-
чувају кућни буџет и здравље.

Аутор иницијативе је први заменик председника фрак-
ција Либерално-демократске партије Русије (ЛДПР) у Држав-
ној думи Алексеј Диденко. Он је уверен да више слободних 
дана лоше утиче на благостање грађана и доводи до многих 
негативних ситуација. Диденко је објаснио за „Известије“ да 
широм света не постоји пракса тако дугог нерадног периода 
око Нове године.

Директор одељења за стратешке анализе компаније ФБК 
Игор Николајев рекао је да празнични дани у јануару нега-
тивно утичу не само на грађане, него и на руску економију у 
целини, која за то време губи више од хиљаду милијарди ру-
баља (15,6 милијарди долара). По мишљењу економиста, но-
вогодишње празнике треба скратити или потпуно укинути.

Предлог да се новогодишњи и божићни празници скра-
те, а да се ти дани пренесу у мај, дао је још 2012. године пред-
седник Владимир Путин, подсећа „Известија“. У Русији 
новогодишњи и божићни празници трају од 31. децембра до 
8. јануара, са могућношћу спајања са викендом, па су ове го-
дине трајали до 11. јануара.

СЛОБОДНИ ДАНИ
ЗА ТРЕЖЊЕЊЕ

Руска Државна дума 
припремила предлог закона

МАЊЕ 
НЕРАДНИХ ДАНА

УБЕР ОБЕЋАО ОТВАРАЊЕ
50.000 РАДНИХ МЕСТА

ГОРЕ - ДОЛЕ   Због празничног опијања 
фирме губе стотине милијарди долара

Боловања у Аустралији, отворена око 
божићних и новогодишњих празника, 

коштају до 1,6 милијарди америчких долара у 
изгубљеној продуктивности

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

НАЈТРАЖЕНИЈИ НАСТАВНИЦИ
У Заводу за запошљавање у Републици Српској (РС) то-

ком 2014. године највећи број радника тражен је за област 
образовања - 1.463. Потражњу за радном снагом исказали 
су и послодавци из сектора административних услуга (156 
радника), затим у областима економије и финансија (133), ту-
ризму и угоститељству (117), здравству (101), информатици и 
програмирању (52), пренела је „Фена“. На порталу Завода за 
запошљавање РС лани су објављена 2.522 огласа, којима је 
понуђено 7.546 слободних радних места.

Генерални директор америчке фирме „Убер“, спе-
цијализоване за туристичка возила са шофером, 
обећао је да ће ове године отворити 50.000 радних 
места у Европи, у градовима спремним да склопе 

споразуме са том компанијом.
„До краја 2015. године, ако будемо могли да ус-

поставимо та партнерства, отворићемо у Европској унији 
50.000 радних места“, рекао је генерални директор и сув-
ласник „Убера“ Тревис Каланик, преноси „Ројтерс“.

Вредност „Убера“, који је основан пре четири године, 
процењује се на око 40 милијарди долара (34,6 милијар-
ди евра). Компанија је присутна у око 250 градова широм 
света, а наилази на отпор у великом броју земаља, пре 
свега Француској, где се таксисти жале на нелојалну кон-
куренцију.
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Координационо тело за усмеравање активности на 
сузбијању сиве економије, образовано Одлуком Вла-
де Републике Србије крајем 2014. године, одржало је 
конститутивну седницу. На седници којом је предсе-

давала потпредседница Владе Србије и министарка државне 
управе и локалне самоуправе Кори Удовички, разматран је 
и усвојен предложени Пословник о раду. Такође, разматран 
је радни материјал за полазне основе за израду Национал-
ног програма за сузбијање сиве економије и договорено да 
ће стручна група припремити полазне основе почетком фе-
бруара.

Како је истакла председседница Кори Удовички, крајњи 
циљ Координационог тела је да се смањи обим сиве еконо-
мије и истовремено повећа наплата. Удовички је најавила 
да ће у наредним месецима бити донет акциони план и про-
грам за борбу против сиве економије. У Србији сива еконо-
мија смањује буџетске приходе за 350 до 400 милиона евра 
годишње, па чак и више, што одговара исплати 13. пензије из 
државне касе, односно уштеди постигнутој смањењем плата 
и пензија, а тај проблем може да се реши само системски.

Нови закон о инспекцијском надзору створиће трајну 
структуру за координацију свих инспекција, а координација 
борбе против сиве економије биће њен приоритет, нагласи-

ла је председница Координационог тела за сузбијање сиве 
економије. Удовички је подсетила да је захваљујући новом 
Закону о раду, који подстиче легално запошљавање, као и из-
менама Закона о пореском поступку и пореској администра-
цији, већ порасла наплата ПДВ-а, наплата акциза на нафтне 
деривате и дуван, односно већ су видљиви први резултати у 
борби против сиве економије.

Извршна директорка Националне алијансе за локални 
економски развој (НАЛЕД) Виолета Јовановић рекла је да 
је НАЛЕД члан Координационог тела и указала да је борба 
против сиве економије изузетно комплексна, у надлежности 

више институција, министарстава и агенција, а да грађани, 
нажалост, имају мало поверења у институције које треба да 
реше овај проблем.

У групу институција које имају смањено поверење 
грађана спадају Пореска управа, инспекције и Управа ца-
рина, тако да је било неопходно формирати координационо 
тело на нивоу владе, које ће обезбедити да се спроведе план 
за борбу против сиве економије, објаснила је Јовановићева. 

Навела је податак да по анализама НАЛЕД-а два радна места 
где запослени раде „на црно“ затварају једно легално радно 
место, због чега је за све грађане Србије битна борба против 
сиве економије. Према њеним речима, процене су да се го-
дишње може у легалне токове увести највише једна трећина 
прихода из сиве економије или око 100 милиона евра.

Заменица директора Америчке привредне коморе у 
Србији Амалија Павић истакла је да је борба против сиве 
економије други по важности задатак који актуелна Влада 
Србије треба да спроведе у 2015. години, а у оквиру тога је 
најважније донети системске мере.

У Влади Србије одржан је и први састанак стручне гру-
пе која ће помагати Координационом телу за сузбијање сиве 

ТЕМА БРОЈА   Национални програм за сузбијање сиве економије

По анализама НАЛЕД-а, два радна 
места где запослени раде „на црно“ 

затварају једно легално радно место 

СИВА БУЏЕТ ЗАВИЛА У ЦРНО
У Србији сива економија смањује буџетске приходе за 350 до 400 милиона 

евра годишње, па чак и више, што одговара исплати 13. пензије из 
државне касе, односно уштеди постигнутој смањењем плата и пензија

   Имате реч, будите део решења
    Сива економија је рак-рана српске привреде. Мањи поре-
зи и доприноси на зараде, увођење Канцеларије за брзе од-
говоре привредницима, повратак Развојне банке, увођење 
субвенционисаних кредита за куповину првог стана како би 
се у живот вратила домаћа грађевинска оператива, само су 
неки од предлога решења за 500 највећих проблема које 
су домаћи привредници упутили на адресу министарства 
привреде.
   Сва министарства и државне агенције добиле су про-
теклих дана документ „Имате реч, будите део решења“, 
у којем су побројани сви недостаци који коче развој наше 
економије. Списак „кочница“ направили су привредници, 
представници власти и стручњаци из 14 привредних делат-
ности. У изградњи пожељније пословне климе потребно је 
мобилисати сав расположиви потенцијала.
    Истакнут је и проблем са тешком наплатом потраживања, 
а како се истиче, држава је најнередовнији платиша. Пред-
ложено је формирања агенције за поравнања и наплату 
потраживања, којој би свако предузеће морало да пријави 
сва кашњења у плаћању дужа од 60 дана.
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економије у припреми и 
реализацији првог На-
ционалног програма и 
акционог плана за смањи-
вање обима нелегалног 
пословања у нашој земљи. 
Руководилац групе и координатор за регулаторну реформу у 
НАЛЕД-у Ана Кнежевић Бојовић представила је сет од 12 
мера које је Савез за фер конкуренцију предложио, а Влада 
Србије усвојила као полазне основе за израду програма. 

Савез за фер конкуренцију окупља лидере највећих 
друштвено одговорних компанија у Србији - Бамби, БАТ, Ко-
ка-Кола ХБЦ Србија, Центро штампа холдинг, ДИС, Ернест и 
Јанг, Гомекс, Холцим, ИДЕА, ЈТИ, Монделез, Нелт, НИС, Филип 
Морис интернешнел, Шнајдер електрик, Сосијете женерал 

Србија и Теленор - које годишње у буџет уплате готово 500 
милиона евра пореза.

Према подацима НАЛЕД-а, обим сиве економије нарас-
тао је на 30 одсто БДП-а и буџет сваког дана губи осам мили-
она евра, а грађани школе, болнице, путеве и пензије.

Процене су да се годишње може у 
легалне токове увести највише једна 

трећина прихода из сиве економије 
или око 100 милиона евра

Обим сиве економије нарастао 
је на 30 одсто БДП-а и буџет 

сваког дана губи осам милиона 
евра, а грађани школе, болнице, 

путеве и пензије...

В.П.

   Куповина социјалног мира
   Министар за рад Александар Вулин изјавио је да се про-
тив сиве економије може борити једино законом и да ће ре-
сорно министарство наставити са активностима инспекције 
рада које су дале добре резултате у протеклом периоду.
   „Изменама Закона о раду потпуно смо променили улогу 
инспекције рада, која је дала изузетне резултате. На узорку 
од 354 послодавца на основу решења запослене су 16.454 
особе, а то није мало“, рекао је Вулин новинарима у паузи 
разговора са представницима Конфедерације слободних 
синдиката.
   Он је казао да ће ово министарство, када је у питању ин-
спекција рада, наставити да се понаша на исти начин, како 
би се помогло у сузбијању сиве економије, али и кроз доно-
шење законских пројеката.
   „Само законом можете да се борите против сиве еконо-
мије. Сива економија је дуго била оправдање за куповину 
социјалног мира, а она то није. Сивом економијом ми смо 
суштински појели структуру наше привреде и унаказили 
нашу економију, као и окретањем главе од најмоћнијих. До-
шло је до тога да људи не могу да повежу пензијски стаж, 
нити да испуне своје елементарне потребе, а држава је ос-
тала без велике количине новца“, рекао је Вулин и подсетио 
да је донет Закон о запошљавању странаца, на који се че-
кало дуго, а који такође регулише једну врсту рада. Вулин је 
изнео податак да се на годишњем нивоу изда више од 8.000 
радних дозвола странцима. 
   „И то је борба против сиве економије“, додао је министар.

   Вратити програм „Прва шанса“
   Привредници су упутили и предлог да се врати програм 
„Прва шанса“, који би омогућио послодавцу да ангажује 
особе без радног искуства, са седмим степеном стручне 
спреме, на годину дана, без плаћања пореза и доприноса.     
По истеку приправничког стажа послодавац би био обаве-
зан да заснује радни однос са кандидатом на неодређено 
време. У противном, морао би да врати износ средстава на 
име пореза и доприноса за претходну годину.
    Послодавци траже и да се скрати период који особе мо-
рају провести на евиденцији Националне службе за запо-
шљавање као услов за одобравање субвенције. Сада кан-
дидат за посао мора бити на евиденцији НСЗ дуже од шест 
месеци.
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На територији Средњобанатског округа реализују се 
четири јавна рада за особе са инвалидитетом, један 
у општини Житиште, а три на територији општине 
Нови Бечеј. У ову активну меру запошљавања укљу-

чено је 65 особа, при чему ће у Новом Бечеју 52 особе током 6 
месеци обављати послове у области уређења животне среди-
не и социјално-хуманитарне делатности.

На реализацији јавног рада чији је извођач УГ „Омла-
дински клуб“ из Новог Бечеја ангажован је 21 радник. Интен-
зивно се ради на очувању и заштити животне средине - ук-
лања смеће са зелених површина, паркова и дуж обале реке 

Тисе и специјалног резервата „Стара Тиса“, а у зависности од 
временских прилика обавља се кошење зелених површина, 
уклања лишће и снег са јавних површина и испред кућа ста-
ријих суграђана. Радови се обављају на локацијама у Новом 
Бечеју, укључујући и амбијенталну целину Врањево, и у на-
сељеним местима Кумане и Ново Милошево. Грађани имају 
могућност да проблеме у вези са заштитом животне среди-
не пријаве путем интернета или телефонским позивом, при 
чему су за пријем и обраду информација од суграђана заду-
жене управо особе укључене у овај јавни рад. Организују се и 
акције уклањања отпада и сређивања терена. 

Једна од ангажованих на овим пословима је Марија Ко-
вачев, која је на евиденцију незапослених дошла након сте-
чаја фабрике обуће „Победа“, у којој је радила као контролор 
26 година. 

„Међу особама са инвалидитетом са посебним тешкоћа-
ма суочавају се инвалиди рада, који су потпуно невидљиви и 
чије проблеме многи не препознају“, каже Марија, која је до 
сада била ангажована на једном јавном раду.

Два радника ангажована су у Центру за социјални рад у 
Новом Бечеју. Обављају курирске послове (одлазак до суда, 
катастра, поште, полиције, трезора), послове на инфо-пулту 
и телефонској централи, а истовремено су и пратиоци за ус-
луге особама са сметњама у развоју. Ибојка Шазивари 16 
година је радила као шивач у новобечејском „Клузу“, а 2003. 

године остала је без посла. Била је укључена у један јавни 
рад 2012. године. Воли послове из своје струке, а добро јој 
иде и ангажман у Центру, с обзиром да воли рад са људима.

„Када после 10 година добијете посао, макар и на 6 ме-
сеци, то је велика ствар“, истиче Ибојка. Њена колегиница је 
Десанка Лунгулов, са којом је радила и у „Клузу“. Госпођа 
Лунгулов је 25 година била шивач, а од 2008. године је на 
евиденцији незапослених, након стечаја „Клуза“.

Највећи број радника, чак 29, ангажован је на јавном 
раду Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети Васи-
лије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју. Обављају број-
не послове који доприносе квалитетнијем функционисању 
служби дома: рад на телефонској централи, портирска служ-
ба, столарски, браварски, молерски, електричарски послови, 
рад у кројачкој радионици, у фризерском салону, у вешерају, 
на одржавању дворишта.

У овој установи имају изузетно добра искуства са анга-
жовањем особа са инвалидитетом и пуни су хвале када је у 
питању њихов однос према раду, дисциплина, марљивост, а 
што је потврђено и пријемом два лица са прошлогодишњег 
јавног рада за ОСИ у радни однос. 

Светозар Милићев је други пут укључен у јавни рад 
у Дому „Василије Острошки“ и ради на одржавању простора 
око објеката: „Чишћење, косидба, сви послови који се напољу 
раде, да се нигде не виде трагови запуштености. Ових 6 ме-
сеци су ми златни, породица ми је обезбеђена. На прошлом 
јавном раду оставио сам добар утисак на особље и зато су ме 
звали опет. Да нисам, вероватно би звали неког другог“.

Исте послове обавља и Драгослав Рајков, који има 32 
године стажа, а први пут је укључен у јавни рад. Његове речи 
сведоче колико људима ангажованим на јавним радовима 
значи остварени приход: „Нека буде и тако, сваке године да 
се одржавају јавни радови, да нас биро пошаље да 6 месеци 
радимо, и биће добро“.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Јавни радови за особе 
са инвалидитетом у општини Нови Бечеј

ЗЛАТНИ 
МЕСЕЦИ

На територији Средњобанатског округа 
реализују се четири јавна рада за особе 
са инвалидитетом. У ову активну меру 

запошљавања укључено је 65 особа

Александра Штрбац
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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

355

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

ГЊИЛАНЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Косовска Каменица - Ранилуг

Директор Центра за социјални рад Косовска 
Каменица

Седиште Ранилуг

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и 
социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјални рад-
ник, најмање 5 година радног искуства у струци. Кандидат за директора 
уз прописану документацију подноси програм рада за мандатни период 
који разматра Управни одбор у поступку давања мишљења за именовање 
директора. Пријава на конкурс треба да садржи: радну биографију, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, препис дипломе или уверење о степену стручне спреме, 
извод из радне књижице о укупном радном искуству и потврду да кан-
дидат није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве кандидата Управни одбор Центра 
неће разматрати. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити 
на адресу: Центар за социјални рад Косовска Каменица, са седиштем у 
Ранилугу, 38267 Ранилуг, са назнаком: „За конкурс“.

ЈАГОДИНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Заменик општинског правобраниоца Oпштине 
Свилајнац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије, завр-
шен правни факултет, положен правосудни испит, да је достојан правоб-
ранилачке функције, најмање три године радног искуства у правној стру-
ци после положеног правосудног испита, 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. 
У случају потребе постоји могућност додељивања кандидату службеног 
стана у власништву Општине Свилајнац. Пријаве са овереним доказима 
о испуњавању услова (оверена фотокопија дипломе, уверење о положе-
ном правосудном испиту, доказ о радном искуству у правној струци после 
положеног правосудног испита, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да се против кандидата не води истрага), 
могу се поднети у року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Пред-
седник Општине Свилајнац, са назнаком: „За позив“, 35210 Свилајнац, 
Светог Саве 102, контакт телефони: 035/312-010 и 312-133.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ДУШАН МАТИЋ“

35230 Ћуприја

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен стручне спреме или први или 
други степен академских студија, положен стручни библиотекарски испит 
предвиђен за високу стручну спрему и основно стручно звање библиоте-
кар, најмање три године радног искуства у култури (у области претежне 
делатности установе), да кандидат поседује организационе способности, 
да се против њега не води истрага и да није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности, да је држављанин Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити следећу кон-
курсну документацију: оверену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о положеном стручном испиту, оверену копију 
радне књижице или уверење о радном искуству, биографију која мора да 
садржи елементе који доказују стручност из делокруга рада библиотеке 
са кратким прегледом остварених резултата у раду и доказ о организа-
ционим способностима, предлог програма рада и развоја библиотеке за 

период од четири године, уверење суда (не старије од једног месеца) да 
се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених, оверену копију личне карте, лекарско уверење. Горенаве-
дена конкурсна документација подноси се препорученом пошиљком или 
лично на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за избор 
директора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

тел. 034/711-311

Радник на радном месту: послови издавања 
употребних дозвола

у Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове, на 

одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних нау-
ка, на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године; 3 године радног искуства у струци; поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе.

Радник на радном месту: послови дечије 
заштите

у Одељењу за привреду и друштвене делатности, на 
одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
из поља друштвено-хуманистичких наука, на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), односно на сту-
дијама у трајању од 3 године (VI степен стручне спреме, по старом Зако-
ну о високом образовању), 9 месеци радног искуства и 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: извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија), 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 безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државним органима. Предају 
се оригинална документа или оверене фотокопије истих. Пријаве слати 
на адресу: Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац слободе 10, 
(за начелника Општинске управе Аранђеловац), са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48

тел. 016/891-153, 891-138

Општински правобранилац
на период од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник. Општи 
услови које кандидат треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену способност; прописану стручну 
спрему; да није осуђиван за кривично дело на безуслову казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, односно неподобним за 
обављање правобранилачке функције; да испуњава друге услове утврђе-
не законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места 
у органу. Посебни услови: уз пријаву на оглас кандидат обавезно под-
носи следећа документа: диплому о завршеној стручној спреми - дипло-
мирани правник, уверење о положеном правосудном испиту, потврду о 
радном искуству од најмање 3 године у струци након положеног право-
судног испита, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-

Администрација и управа 
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ству Републике Србије, уверење о здравственој способности (накнадна 
достава по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кривично деало које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, односно неподобним за обављање право-
бранилачке функције (уверење издаје полицијска управа), уверење да 
против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (уве-
рење издаје надлежни суд). Докази о испуњавању услова достављају се 
у оригиналу или у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве предати на писарници или слати на адре-
су: Општина Медвеђа - Општинско веће Општине Медвеђа, са назнаком: 
„Оглас за општинског правобраниоца“, Јабланичка 48, 16240 Медвеђа. 
Контакт телефони: 016/891-153 и 016/891-138.

НОВИ С А Д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

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

Приправник са средњом стручном спремом 
економског смера

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
чланом 6 Закона о радним односима у државним органима (да је лице 
држављанин РС, да је пунолетно, да има општу здравствену способност 
и да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за 
обављање послова у државном органу), кандидати морају испуњавати и 
посебне услове: завршена средња школа економског смера, без радног 
искуства у прописаној стручној спреми.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити доказе о испуњавању услова 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да лице није 
осуђивано и уверење о општој здравственој способности), доказе о струч-
ној спреми, фотокопију радне књижице као доказ да кандидат не поседу-
је радно искуство, а лица која имају радног искуства и потврду послода-
вца на којим пословима и са којом стручном спремом је остварен радни 
стаж. Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија. Изабра-
ни кандидат биће у обавези да достави оригинална документа. Оглас је 
отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ

ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Стручни сарадник за послове саобраћаја

УСЛОВИ: VII степен стручене спреме, дипломирани инжењер саобраћаја, 
5 година радног искуства, положен стручни испит - лиценца.

Стручни сарадник за послове уређивања 
грађевинског земљишта

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер архитектуре, 
1 година радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат прилаже следећу 
документацију (у оригиналу или у овереној копији): извод из матичне 
књиге рођених, диплому завршеног факултета, односно уверење о сте-
ченом образовању, сертификат, положен стручни испит - лиценца (за 
радна места предвиђена овим огласом као услов за заснивање радног 
односа), одговарајући доказ о радном искуству у струци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“ (оглас ће бити објављен и у дневним новинама, са наз-
наком датума објављивања у публикацији „Послови“). Пријаву са кратком 
биографијом и свим доказима о испуњености услова из огласа послати 
на адресу: Јавно предузеће - Дирекција за изградњу Општине Пећинци, 
Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци, са назнаком: „За оглас за избор кан-
дидата“, са назнаком за које радно место се конкурише или предати непо-
средно на шалтеру писарнице. За давање обавештења задужен је дирек-
тор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Помоћник председника за економски развој и 
стратешки маркетинг Општине Пећинци

УСЛОВИ: Општи услови за рад на наведеном радном месту: да је канди-
дат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здрав-
ствену способност, одговарајућу стручну спрему, да није осуђиван и да се 
не води кривични поступак за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Посебни услови за рад на наве-
деном радном месту: да кандидат има завршену високу стручну спрему, 
звање: дипломирани економиста, најмање 3 године радног искуства на 
пословима финансија, наплате јавних прихода и на вођењу и реализацији 
међународних и домаћих пројеката за економски развој локалне самоу-
праве, као и познавање банкарског система, знање енглеског језика, рад 
на рачунару, знања и способности за обављање послова на наведеном 
радном месту, стручне и организаторске способности, знање и вештине, 
а што ће се оценити у изборном поступку увидом у доказе приложене уз 
пријаву и усменима разговором са кандидатима.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу документацију: пријаву, 
оверену фотокопију уверења или дипломе о завршеном стручном обра-
зовању, уверење о радном искуству, уверење да лице није осуђивано и 
да се не води кривични поступак за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, уверење да лице није осуђивано и да се 
не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, оверену фотокопију или оригинал 
уверења о држављанству, оверену фотокопију или оригинал извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију личне карте, по могућству 
препорука ранијих послодаваца. Доказ о поседовању опште здравстве-
не способности доставља само лице које буде постављено на функцију. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, на адресу: Општина Пећинци, Слободана Бајића 5, 22410 
Пећинци, са назнаком: „За председника Општине“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

СУБОТИЦА
БИБЛИОТЕКА МАЛИ ИЂОШ

24321 Мали Иђош, Главна 30

Управник библиотеке
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова за рад у државним органима (пунолет-
ство, држављанство Републике Србије, неосуђиваност на казну затвора 
од најмање 6 месеци), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
VII степен стручне спреме, односно диплома филозофског или фило-
лошког факултета - основне академске студије у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академске студије, специјалистичке академске или 
струковне студије у трајању од најмање 4 године, положен стручни испит 
за библиотекара, најмање 5 година радног искуства у струци, да није раз-
решен са места управника због отварања поступка ликвидације, до које је 
дошло његовом кривицом. Поред горенаведених услова, кандидат треба 
да поднесе и програм и план рада установе за мандатни период.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи и потребну докумен-
тацију: фотокопију личне карте, извод из држављанства РС, уверење о 
неосуђиваности, диплому или уверење о стеченом високом образовању, 
доказ о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или 
други одговарајући доказ о испуњености услова. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве доставити на адресу: Библиотека Мали Иђош, 
24321 Мали Иђош, Главна 30.

Администрација и управа 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,
ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ

ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Административни послови

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за које се објављује 
оглас може да конкурише лице које испуњава: опште услове: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетно, да има општу здрав-
ствену способност, да није под истрагом и кривично осуђивано; посебне 
услове: IV степен школске спреме, друштвеног или другог одговарајућег 
смера, положен стручни испит за рад у органима државне управе, нај-
мање једна година радног искуства. Уз пријаву на оглас, као доказе о 
испуњености услова кандидати подносе следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне 
књижице, уверење о положеном стручном испиту, уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела, уверење да се не води истрага за кривична 
дела, уверење о општој здравственој способности и лична и радна био-
графија. Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор кандидата - за 
административне послове - пријава на оглас (име и презиме) - не отва-
рај“. Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер писарнице (у при-
земљу Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и кому-
налне послове).

ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„НАПРЕДАК“
18230 Сокобања, Хајдук Вељкова 22

тел. 018/830-670

Инкасант
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-III степен стручне спреме, економски техничар, водоинстала-
тер, радно искуство од шест месеци.

Трговина и услуге

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

25000 Сомбор, Јована Поповића 6
тел. 025/424-869

e-mail: оffice@mаrа-sombor.com

Шеф производње

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије, дипломирани инжењер организације рада, дипломи-
рани инжењер индустријског инжењерства, дипломирани економиста 
за општу економију, банкарство и финансије, дипломирани економиста; 
опис посла - организација, спровођење, контрола и усавршавање проце-
са производње у фабрици теста и обланди; возачка дозвола „Б“ катего-
рије, мађарски језик - почетни ниво, енглески језик - почетни ниво, рад 
у сменама, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је до 09.02.2015. 
године.

ПП „МЕРКУР МАРКОМ“
11000 Београд, Милешевска 12

тел. 064/1241-149

Шивач
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 12 месеци 
радног искуства на индустријским машинама. Лице за контакт: Момир 
Веселиновић, број телефона: 064/1241-149, од 08,00 до 16,00 часова. 
Оглас је отворен до попуне радних места.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЖИТОСРЕМ“
22320 Инђија

Комерцијалиста
за рад на подручју Ниша

УСЛОВИ: Комерцијални послови везани су за продају робе из производ-
ног програма а.д. „Житосрем“ Инђија (брашно, сви типови и паковања, 
брзо смрзнути програм, коре, сточно брашно, храна за животиње - про-
изводни програм „Здравка“) и др. За више информација можете се обра-
тити техничком директору а.д. „Житосрем“ Инђија - Тепавац Ђури, број 
телефона: 022/561-152. Интернет адреса на коју можете послати молбу: 
info@zitosrem.rs.

ДОО „ГАМА-2“
21000 Нови Сад, Милеве Синић 7а

тел. 063/1586-045
е-mail: gama2ns@gmail.com

Референт продаје грађевинског материјала

УСЛОВИ: IV, VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, трговачке или економ-
ске струке, потребно радно искуство на пословима веле и малопродаје и 
у вођењу књиговодствених свакодневних књига, основна информатич-
ка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 2 недеље. 
Јављање кандидата на бројеве телфона: 063/1586-045 или 021/6412-380. 
Рок за пријављивање је 30 дана.

СЗР „АРС МЕТАЛ“
21000 Нови Сад, Саве Шумановића 1д

тел. 063/566-136

Металоглодач - металостругар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: металоглодач, метало-
брусач, потребно знање рада на стругу и глодалици, 1 дан пробни рад, 
рад у једној смени, субота по договору, обезбеђен превоз. Јављање кан-
дидата на горенаведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

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

Продавац
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: продавац, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook). Рок за 
пријављивање је 30 дана. Пријаве за запослење слати мејлом на горе-
наведену адресу.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

е-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Књиговођа

УСЛОВИ: IV или VI/1 степен стручне спреме у занимању: књиговођа, 
економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, обука за књиго-
водствене послове у предузећу, основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), пробни рад 1 месец, потребна лиценца и 
познавање пореских прописа и МРС. Пријаве за запослење слати поштом 
или мејлом. Рок за пријављивање је 30 дана.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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„КОНАК“
ДОМ ЗА СТАРА ЛИЦА

21208 Сремска Каменица, Трг краља Петра I 3
тел. 063/563-777

Кулинарски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: кувар, минимум годину 
дана у струци, пробни рад 1 месец. Рок за пријављивање је 21.02.2015. 
године. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

SIMPLY FIT
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 151

тел. 069/1004-766
е-mail: dejanblagojevic87@gmail.com

Главни менаџер - координатор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у занимању: дипломирани прав-
ник, положен правосудни испит, основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), лиценца за заступника у осигурању, 
енглески језик - почетни ниво. Рок за пријављивање је 05.02.2015. годи-
не. Јављање кандидата на број телефона: 069/1004-766, достављање 
радних биографија на увид.

„РЕКОРД“
САРАЧКО ДОО

11080 Земун, Тошин бунар 36
e-mail: bogoje.ciric@gmail.com

Радник на изради цирада и тенди
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, кожарска или текстилна струка, потребно је да кан-
дидат зна да вари ПВЦ платно, рад за индустријском шиваћом машином, 
радно искуство од 6 месеци. Заинтересовани кандидати могу биографије 
слати на горенаведену адресу, на e-mail: bogoje.ciric@gmail.com или на 
број телефона: 064/6147-361.

„ЈУГОДОМ“ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com

Расписује оглас за радна места, за рад у Суботици:

Помоћни радник - виљушкариста
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на врсту стручне спреме, 
возачка дозвола „Б“ категорије.

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, продавац.

Пословођа
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трговачког смера, радно иску-
ство 12 месеци.

ОСТАЛО: познавање основа рада на рачунару. За радно место: пословођа 
- потребна је и возачка дозвола „Б“ категорије. Заинтересовани кандида-
ти могу радну биографију да пошаљу на e-mail: zaposlenje@dominosrbija.
com или поштом на адресу: „Југодом“ доо, Темеринска 110, Нови Сад.

    Грађевинарство и индустрија

„PKC WIRING SYSTEMS“ DОО
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер у производњи
80 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без обзира на занимање, 
пробни рад 6 месеци, обезбеђен превоз, рад се обавља у стајаћем поло-
жају 8 сати, рад у сменама, ноћни рад, кандидати не смеју бити далтонис-
ти, трака је покретна, монтажа производа се обавља на основу упутстава. 
Оглас је отворен до попуне радних места. Конкурсна документација се 
доставља на горенаведену адресу.

ДОО „МЕТАЛ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

е-mail: zaposlenje@metalcuprija.cо.rs

Заваривач
20 извршилаца

УСЛОВИ: II/III степен стручне спреме, машинске струке, МАГ и МИГ 
поступак заваривања, предвиђена претходна провера радних способ-
ности. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, на е-mail: zaposlenje@
metalcuprija.cо.rs. Оглас је отворен најмање 8 дана, односно дуже, до 
попуне радних места.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/467-526
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Водитељ смене одељења фарбаре
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијско-технолошки техни-
чар, хемијски техничар, хемијски лаборант; VI степен стручне спре-
ме, инжењер за хемијску технологију, хемијски оперативни технолог, 
струковни инжењер технологије, инжењер технологије; VII степен стру-
чне спреме, дипломирани инжењер за хемијску технологију и дипло-
мирани инжењер за фармацеутску технологију, хемијски технолог про-
изводње, дипломирани хемичар, хемичар, мастер хемичар. Водитељ 
смене одељење фарбаре припрема и само фарбање делова за даљу 
производњу доњег рубља; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик-средњи ниво, рад у сменама. Рок 
за пријављивање је до 10.02.2015. године.

„TERAX NISKOGRADNJA“ DОО
24000 Суботица, Јована Микића 135

тел. 024/682-455, 063/1050-901

Грађевински техничар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевински техничар.

Грађевински инжењер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, грађевински инжењер.

Дипломирани грађевински инжењер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевински инжењер.

ОСТАЛО: возачка дозвола „Б“ категорије и познавање основа рада на 
рачунару, пробни рад 3 месеца. Заинтересовани кандидати треба да се 
јаве на бројеве телефона: 024/682-455 или 063/1050-901, односно лично 
на адресу: Јована Микића 135, од 08,00 до 10,00 часова или од 14,00 до 
16,00 часова.

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија 

Посао се не чека, посао се тражи
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Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, лок. 103

Директор
на период од четири године

Опис послова: организује и руководи процесом рада дома здравља, одго-
воран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и 
спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених 
радника и здравствених сарадника, стара се о законитости дома здравља 
и одговара за законитост рада, одлучује о правима и обавезама запосле-
них из радног односа у складу са законом и општим актима, одговоран је 
за извршење финансијског плана и програма рада дома здравља у складу 
са законом, доноси акт о организацији и систематизацији послова у дому 
здравља, доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника, стара се о извршавању 
судских одлука, аката и налога инспекцијских и другим законом овлашће-
них органа, утврђује начин организовања и спровођења здравствене 
заштите за време штрајка у складу са законом, врши и друге послове 
предвиђене законом и другим прописима, статутом и другим општим 
актима дома здравља.

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лицекоје поред општих 
услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: завршен 
медицински факултет (VII степен) или завршен медицински факултет и 
специјализација из гране медицине која је из делатности дома здравља и 
који има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите 
или завршен стоматолошки факултет или завршен стоматолошки факул-
тет и специјализација из гране стоматологије која је из делатности дома 
здравља и који има најмање 5 година радног стажа у области здравстве-
не заштите, са најмање пет година радног стажа у области здравствене 
заштите или дипломирани правник са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и који има најмање 5 година радног стажа у 
области здравствене заштите или дипломирани економиста са заврше-
ном едукацијом у области здравственог менаџмента и који има најмање 
5 година радног стажа у области здравствене заштите или дипломирани 
инжењер организације рада са завршеном едукацијом из области здрав-
ственог менаџмента и који има најмање 5 година радног стажа у области 
здравствене заштите. Директор Дома здравља Параћин именује се на 
период од четири године.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
уверења о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
односно положеном специјалистичком испиту, лиценцу лекарске комо-
ре, фотокопију доказа о завршеној едукацији из области здравственог 
менаџмента, уколико је кандидат дипломирани правник, дипломирани 
економиста, дипломирани инжењер организације рада, фотокопију рад-
не књижице, уверење вишег и основног суда да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута оптужница, лекарско уверење (подноси 
кандидат који буде изабран на конкурс). Наведени докази достављају се 
у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова кон-
курса доставити лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати 
на наведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана. Неблаговреме-
не, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом 
документацијом неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ“

37230 Александровац, Болничка 6
тел. 037/751-148

Медицинска сестра - техничар (општи смер)
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђе-
не Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома 
здравља „Др Добривоје Гер. Поповић“. Посебни услови за заснивање 
радног односа: завршена средња медицинска школа (IV степен) - општи 
смер, положен стручни испит, лиценца Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије или решење о упису у именик Коморе 

медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије или решење о упису у Комору медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије, оверену фотокопију радне књижице, 
фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве слати на адресу Дома здравља, у року од 8 дана од дана 
објављивања, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос“ 
или предати лично у правној служби Дома здравља.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Виши радиолошки техничар
са положеним стручним испитом, за рад у ОЈ за 

ултразвучну и радиолошку дијагностику, на одређено 
време до повратка радиолошког техничара који се 

налази на боловању

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном VI степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако 
поседују радно искуство - доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, писарници болнице или поштом на адресу: Општа болница 
„Свети Лука“ Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на 
оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631

Оглас објављен 14.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА „МАЛИ ЗВОРНИК“
15318 Мали Зворник, Рибарска 25

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове: завршен медицински или сто-
матолошки факултет и положен стручни испит или завршен економски 
или правни факултет са завршеном едукацијом из области менџмента 
у здравству; најмање пет година радног стажа у области здравствене 
делатности; најмање 3 године рада на руководећим пословима у здрав-
ственој установи.

ОСТАЛО: Кандидати као доказ о испуњености посебних услова конкурса 
уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном факулте-
ту, оверену фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, овере-
ну фотокопију уверења о завршеној едукацији из области менаџмента 
у здравству, уколико је кандидат дипл. правник или дипл. економиста; 
потврду о радном стажу у области здравствене заштите, извод из казнене 
евиденције да лице није осуђивано; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак код надлежних органа (основни суд, виши суд и 
ОЈТ); да није подигнута оптужница, нити се воде истражне радње. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу Дома здравља, са 
назнаком: „Конкурс за директора - не отварати“. Одлука о избору кан-
дидата извршиће се у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Mедицина

ОБУКА ЗА АКТИВНО
ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
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УСТАНОВА ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ
„ГВОЗДЕН ЈОВАНЧИЋЕВИЋ“

Велики Поповац
12300 Петровац на Млави

Директор

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова, предвиђају се и 
посебни услови: да је кандидат држављанин Републике Србије који је 
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијима у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, спе-
цијалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економ-
ских или медецинских наука и најмање пет година радног искуства у 
струци. Поред молбе са основним биографским подацима и радном био-
графијом, кандидати су дужни да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми, потврду о радном искуству, програм рада за мандатни 
период, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, као 
и доказ да нису осуђивани, нити да се против њих води кривични посту-
пак за дело које их чини неподобним за вршење ове функције. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Кувар - посластичар
на одређено време од 6 месеци, за потребе 
немедицинског сектора - Служба кухиње

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, једна година радног искуства у стру-
ци, положен приправнички испит. Уз пријаву кандидат треба да достави: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове кувара - посластичара“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића

Медицинска сестра - техничар на одсеку, 
одељењу

на одређено време због замене привремено одсутне 
запослене, до њеног повратка са боловања

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, 
најмање 6 месеци радног искуства. Кандидат је обавезан да уз пријаву 
и биографију достави: оверену фотокопију дипломе о школској спреми, 
оверену фотокопију потврде или уверења о положеном стручном испи-
ту, доказ о радном искуству, обичну неоверену фотокопију личне карте. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос“ или лично предати 
у правну службу болнице, на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане, Цара Душана 70

Медицинска сестра
на одређено време до повратка одсутне раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа и поло-
жен стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе: писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи, уверење о завршеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и потврду 
да се против лица не води судски поступак и да није осуђивано. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама, на 
адресу: Дом здравља Лебане, Цара Душана 70, 16230 Лебане (Правна 
служба), са назнаком: „За оглас - медицинска сестра“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непоптуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-166

Оглас објављен 31.12.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: доктор медицине, на одређе-
но време до повратка запослене са трудничког и породиљског 
боловања. У осталом делу оглас је непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/672-522/725

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

повратка медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњавању услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спре-
ме; лиценцу или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Уколико кандидат поседује радно искуство, потребно је достави-
ти радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници болнице или 
поштом на адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Миха-
илова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

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

радника са боловања
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку био-
графију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију радне књижице. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену 
адресу клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на одређено време по основу замене, до повратка рад-
ника са боловања - 4 извршиоца“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Mедицина

www.nsz.gov.rs
Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Дипломирани логопед
за рад у Одсеку за фонијатријску рехабилитацију 
Службе за оториноларингологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, до повратка са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета или 
одсуства са рада ради посебне неге детета

Опис послова: открива и евидентира лица са говорним поремећајима, 
обавља превентивна испитивања, испитује говор, ради језичке дијагнозе 
и дијагнозе уопште и ради на корекцији и рехабилитацији говора, обавља 
друге послове из своје струке и води медицинску документацију, стара се 
о хигијени радног простора.

УСЛОВИ: завршен дефектолошки факултет, смер логопед, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме.

Виша медицинска сестра
за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних 

стања Опште болнице Крушевац, са скраћеним радним 
временом, на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, до повратка са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета или 

одсуства са рада ради посебне неге детета

Опис послова: здравствено-просветни рад средњег медицинског кадра, 
даје ињекције интрамускуларно и интравенозно, обрада рана, асисти-
рање лекару при мањим хируршким интервенцијама, врши стерилиза-
цију и припрему инструмената и апарата за рад, праћење болесника у 
друге здравствене установе истог или вишег нивоа, медицинска докумен-
тација, одговорна је за упис сваког пацијента у протокол и његово уред-
но вођење, одговорна је за наплату, редовну предају и уредно вођење 
документације у вези наплате партиципације и обавља и друге послове у 
домену своје струке, стара се о хигијени радне просторије.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа и положен стручни испит, VI 
степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра
за рад у Одсеку кардиологије Службе за интерну 
медицину Опште болнице Крушевац, на одређено 

време ради замене привремено одсутне запослене, до 
повратка са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета или одсуства са рада ради посебне 

неге детета

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

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

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

Крушевац, на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, до повратка са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета или 
одсуства са рада ради посебне неге детета

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

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку коронарне јединице Службе за интерну 

медицину Опште болнице Крушевац, са скраћеним 
радним временом, на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета или одсуства ради посебне неге детета

Опис послова: у коронарној интензивној нези спроводи општу и спе-
цијалну негу болесника, интензивно прати виталне функције болесника 
непосредно или преко монитора и води прописане евиденције свих реле-
вантних вредности функција виталних органа болесника, ради потреб-
ну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове из своје 
струке и захтева радног места, праћење болесника до друге здравствене 
установе истог или вишег нивоа, стара се о хигијени радног простора.

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

Медицинска сестра - техничар
за рад у дневој болници за хемодијализу у Служби 
за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са 

скраћеним радним временом, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене, до повратка 

са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета или одсуства са рада ради посебне неге детета

Опис послова: укључивање болесника на апарат за дијализу, праћење 
виталних знакова, узимање материјала за лабораторијске анализе, 
подела терапије и вођење медицинске документације, одговорена је за 
наплату партиципације, редовно предају и уредно вођење документације 
и остале трошкове лечења, праћење болесника до друге здравствене 
установе истог или вишег нивоа, обавља и друге послове из домена своје 
струке а по налогу непосредног руководиоца, стара се о хигијени радног 
простора.

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које послове 
се пријављују, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору. 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 изабра-
ни кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас“.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремач/курир

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву доставити: диплому, 
потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење или потврду о радном искуству, биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос спремача/
курира“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Mедицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и 
школске деце, на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине са положеним 
стручним испитом. Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, потврду Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење, биографију са адресом 
и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 1/2015“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

„СТАР ДЕНТ 021“
СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

21000 Нови Сад, Јоакима Вујића 16
е-mail: zvj.zvjezda@gmail.com

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању: стоматолошка сестра; 
да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање најмање 
6 месеци; основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook); пробни рад 1 месец. Слање пријаве за запослење мејлом. Кон-
курс је отворен до 01.02.2015. године.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

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

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са 

трудничког и породиљског боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет (VII/1 степен), звање: доктор 
медицине, положен стручни испит, без обзира на радно искуство. Канди-
дат је у обавези да достави: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету и уверење о положеном 
стручном испиту. Напомена: Изабрани кандидат је у обавези да доста-
ви лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ДУШАН САВИЋ ДОДА“

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

е-mail: dzbeocin@gmail.com

Систем администратор у Служби за
правно-економске послове

на одређено време, замена раднице на породиљском 
одсуству

УСЛОВИ: Завршене основне струковне студије првог степена са звањем: 
струковни информатичар или друга одговарајућа виша школа техничког 
смера и положен сертификат за звање систем администратора од стра-
не лиценциране установе. Кандидати морају испуњавати опште услове 
за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 75/2014) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, 
односно да против кандидата није подигнута оптужница и није покренута 
истрага (уверење суда).

ОСТАЛО: Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуње-
ности општих и посебних услова, у оригиналу или у овереним копијама, 
не старије од 6 месеци, уз краћу биографију. Изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој 
споспбности за рад (лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 

дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас 
могу се поднети лично Служби за правне и економске послове у Дому 
здравља, Светосавска бб, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 15,00 
часова или послати препоручено поштом на исту адресу, са назнаком: 
„За оглас“.

Пољопривреда
 

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
„ЖАБАРИ“ ДОО ЖАБАРИ

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 062/524-150

Ветеринар

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће услове: завршен вете-
ринарски факултет, диплома и уверење о стручној спреми, лиценца за 
обављање ветеринарске делатности, возачка дозвола „Б“ категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о општој здравственој способности, уве-
рење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Оглас је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са обавезном назнаком: „Пријава по огласу за пријем вете-
ринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број телефона: 
062/524-150.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „КЊАЗ МИЛОШ“
31210 Пожега, Немањина 10

тел. 031/812-354

Ловочувар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба 
да достави: доказ о завршеној школи са средњом стручном спремом, у 
којој је у току школовања изучавао предмет Ловство; да поседује лицен-
цу за обављање ловочуварских послова или да има услов да је добије; 
одобрење полицијске станице за коришћење ловачког оружја; положен 
возачки испит „Б“ категорије; да због посла кандидат мора да има преби-
валиште на територији општине Пожега. Потребну документацију доста-
вити лично или поштом, на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

Mедицина / Пољопривреда 

Унапредите
своје пословање
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        Саобраћај и везе
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у Републици Словенији:

Послодавац: „Д СПЕД транспорт“ д.о.о., 8344 Виница, Република Сло-
венија

Возач теретног возила
Место рада: 8344 Виница, Република Словенија

УСЛОВИ:

Образовање: без обзира на степен образовања.

Посебна знања и вештине: знање немачког или енглеског језика - 
пожељно; поседовање возачке дозволе за „Ц“ и „Е“ категорију; поседо-
вање ознаке „КОД 95“ на возачкој дозволи (пожељно).

Радно искуство: искуство у шпедицији од минимум 3 године (Италија, 
Немачка, земље Бенелукса, Велика Британија) - обавезно.

Врста радног односа: на одређено време до годину дана, након чега је 
могуће продужавање радног односа на период од две године.

Остали услови рада: висина бруто зараде 1.600 до 1.800 евра; трошко-
ве превоза од Србије до Републике Словеније сноси послодавац; трошко-
ве издавања радне дозволе сноси послодавац.

Сви потенцијални кандидати морају да доставе уверење МУП-а да према 
подацима у казненој евиденцији нису осуђивани и уверење надлежног 
суда да против њих није покренута истрага.

Потребна документација: радна биографија (на латиници); дипло-
ма/сведочанство завршене школе; копија возачке дозволе; уверење о 
некажњавању из МУП-а (оверено у суду - АПОСТИЛОМ); уверење суда да 
против лица није покренута истрага.

Наведена документа пожељно доставити на латиници.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапос-
лена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа 
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом на 
адресу филијале, са назнаком: „За запошљавање радника у Републици 
Словенији - назив радног места на које конкуришу“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Национал-
ној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, 
на адресу: Национална служба за запошљавање, Миграциони сервисни 
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За запошљавање радника у 
Републици Словенији“.

Непотпуна документација неће бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да 
се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ
- Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив је бесплатан)
- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-070

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разгово-
ру са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора кандидати 
који уђу у ужи избор биће обавештени телефоном.

Рок трајања конкурса: 11.02.2015. године.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3

Доцент за ужу научну област Заштита животне 
средине, предмет: Увод у екологију

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Синологија, 
предмет: Кинески језик и књижевност

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет: Енглеска књижевност

на одређено време од 5 година

Саобраћај и везе / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.
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Доцент за ужу научну област Англистика, 
предмет: Енглески језик

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Италијанистика, 
предмет: Италијански језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Румунистика, 
предмет: Румунски језик и књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 
Закона о високом образовању и чланом 105 Статута Филолошког факул-
тета Универзитета у Београду. Кандидати подносе: пријаву са биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак 
радова и радове, на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

научну област Пестициди
на одређено време од 5 година

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

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

финансије
на одређено време од 5 година

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

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

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „БЕОГРАД“

11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-544

Oглас објављен 05.11.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Професор немачког језика
са 78% радног времена, на одређено време преко

60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију/CV; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању (не старије 
од 6 месеци); оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту - дозвола за рад (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству или оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Сви кандидати који благовремено доставе потпуну 
документацију биће упућени на проверу психофизичких способности у 
Националној служби за запошљавање Београд, о чему ће бити накнадно 
обавештени од стране школе.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73/II

Конкурс објављен 08. октобра 2014. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник у звање 
доцента за ужу научну, односно уметничку област Геометрија 
архитектонске форме, на Департману за архитектуру, на одређе-
но време од пет година. У осталом делу конкурс је непромењен.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен 21.01.2015. године у публикацији „Послови“, 
исправља се за радно место: сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Друштвено-економске науке, на одређено време 
од 3 године, у делу УСЛОВИ, тако што уместо постојећих треба 
да стоји: УСЛОВИ: завршен економски факултет-VII/1 степен 
стручне спреме и други услови утврђени чланом 72 Закона о 
високом образовању и чланом 120 Статута Машинског факулте-
та. У осталом делу оглас остаје исти.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

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

Шеф рачуноводства
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економске струке, радно 
искуство у трајању од најмање две године (пожељно преко пет годи-
на, предност имају кандидати са радним искуством стеченим у буџет-
ској установи, способни да самостално израђују финансијске извештаје); 
организационе способности; рад на рачунару; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Потребна 
документа: пријава на конкурс, радна биографија, оверене фотокопије 
дипломе о стеченом образовању, извода из матичне књиге рођених и 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци), као и уверење 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница. 
Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни су да доста-
ве лекарско уверење о одговарајућој здравственој способности. Доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Особа за контакт: Биљана Богдановић, рефе-
рент за радне односе, бројеви телефона: 011/2631-825 и 2633-140.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

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

на одређено време од пет година

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 

Наука и образовање 



   |  Број 606 |  28.01.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

одговарајући академски назив: у звање предавача може бити изабрано 
лице које има академски назив магистра или стручни назив специјалис-
те академских студија, из области за коју се бира, као и да испуњавају 
остале услове прописане чл. 64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10). Уз 
пријаву на конкурс учесници су дужни да поднесу биографију са свим 
битним подацима - лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина); држављанству; о постигнутим 
степенима образовања (наводе се сви завршени нивои образовања): 
назив установе на којој су студије завршене, место и датум завршет-
ка, одсек, смер, студијски програм, назив завршног рада, име и прези-
ме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област; подаци о 
датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је 
било која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству), називу 
установе која је извршила нострификацију; датуму и месту где је ностри-
фикована диплома стечена, називу установе у којој је стечена; податке о 
научно-истраживачком, уметничком, стручном и професионалном допри-
носу за: образовно-уметничку област ликовне и примењене уметности 
и дизајн: јавно излагање уметничког дела на самосталним изложбама; 
јавно излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама 
и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учес-
товање или вођење посебних уметничких курсева, семинара или мајс-
торских радионица у земљи и иностранству; учешће на домаћим или 
међународним конкурсима уметничких дела; учешће у раду жирија на 
домаћим и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награ-
де и признања за уметнички рад у земљи и иностранству; објављена 
теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна 
периодика), професионално (научно-истраживачко, уметничко и струч-
но) усавршавање знања и вештина, податке о доприносу настави: о уна-
пређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање 
у развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са 
наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмен-
та квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента 
квалитетом у циљу унапређења образовног процеса; о наставној делат-
ности: увођењу нових наставних метода; напредовању студената (про-
лазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима; обезбеђењу 
литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, 
помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, 
рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; усавршавање педагошких 
вештина; податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: 
уџбеник издат од стране или за потребе других високошколских уста-
нова; поглавље у уџбенику издатом од стране или за потребе других 
високошколских установа; помоћни уџбеник издат од стране или за пот-
ребе других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника, издатих од стране или за потребе високошколских установа; 
руковођење стручним пројектима за потребе привредних субјеката и 
шире заједнице; учешће у стручним пројектима 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 предавања на конференцијама и 
друга предавања по позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; чланства у уређивачким 
одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова 
и пројеката; организација научних скупова; руковођење научним пројек-
тима, потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним друшт-
вима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима 
других министарстава везаних за научну и просветну делатност; позитив-
на 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 биб-
лиографским принципима, односно упутствима за цитирање литературе у 
научном часопису, и то по врсти радова; докази који се подносе: извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат ступањем у брак променио личне податке), уверење о држављанству 
РС, све у овереној фотокопији; диплому или решење о нострификацији 
дипломе стечене у иностранству, у овереној фотокопији; ако кандидату 
до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уве-
рење о завршетку студија у овереној фотокопији, осим за нострификацију 
дипломе; доказе о изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат 
био биран у наставно и научно звање; копије импресума, односно катало-
га са изложбе о објављеним радовима; сертификате, потврде, уверења и 
друге исправе издате од научних, стручних и других надлежних организа-
ција, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организато-
ра пројеката, научних, стручних и уметничких часописа, високошколских 
установа за сваки податак наведен у пријави који се односи на научно-ис-
траживачки, уметнички, стручни и професионални допринос; допринос у 
настави; допринос стручној, академској и широј заједници; друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања, на наведену адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР“
11250 Београд, Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави 
кандидат који испуњава следеће услове: да је држављанин Републике 
Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 Зако-
на, односно да испуњава услове за радно место наставника, психолога 
или педагога школе; положен испит за лиценцу за наставника, односно 
стручног сарадника; 5 година радног стажа у области образовања (од 
момента стицања одговарајућег степена образовања); да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од шест месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци за наставника, односно стручног сарадника, 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима - не старије од шест месеци, доказ о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, уверење да није осуђи-
ван у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона - не старије 
од шест месеци, биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлог програма рада у наредном мандату. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.
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АКАДЕМИЈА ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2

тел. 011/2620-186

Асистент за ужу научну област Правне науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет за дипломатију и безбед-
ност или правни факултет и уписане докторске студије из области за коју 
се бира. Остали услови за избор асистента прописани су Законом о висо-
ком образовању и Статутом Академије. Пријаве са биографијом и дока-
зима о испуњености услова из конкурса (оверене копије диплома, списак 
научних и стручних радова) достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на наведену адресу.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Техничар - референт за заштиту на раду
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: правно-биротехничка школа, усмерење техничар заштите од 
пожара или средња економска школа.

Администратор - референт за студентска 
питања

на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: факултет за услужни бизнис или висока здравствена школа, 
првог степена.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Школе и Правилником о систематизацији радних 
места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге 
рођених, овереним дипломама, уверење о држављанству и другим при-
лозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел. 011/8231-985

Професор математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

Професор машинске групе предмета, 
дипломирани машински инжењер

са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
радника са функције, а најкасније до 31.08.2015. године

Професор електротехничке групе предмета, 
дипломирани инжењер електротехнике 

енергетског смера
на одређено време до повратка радника са функције, а 

најкасније до 31.08.2015. године

Професор економске групе предмета
са 70% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са функције

Професор цртања и сликања у текстилној 
струци

са 60% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

Психолог
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
радника са функције, а најкасније до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 11/09, 52/11 

и 55/13) и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 
3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). 
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или да је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу. Уз пријаву на конкурс канди-
дат је дужан да приложи: оверену копију дипломе о прописаној струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
РС и уверење да није под истрагом. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду прилаже и уверење о општој здравственој способности 
(психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом). Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - прибавиће школа по службеној дужности. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. После истека рока за пријављивање 
на конкурс, школа ће све кандидате упутити на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну област 
Фармацеутска технологија
на одређено време од 5 година

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

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Енглески језик

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

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија

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

медицина

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

5 извршилаца

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Офталмологија

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

и акушерство

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

медицина (гастроентерологија)

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Фармакологија, клиничка фармакологија и 
токсикологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

на одређено време од 5 година

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

и акушерство
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година
5 извршилаца

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

медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година

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

медицина (ендокринологија)
на одређено време од 5 година

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

медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

4 извршиоца

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

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

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

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Дерматовенерологија

на одређено време од 5 година

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

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Психијатрија

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Офталмологија

на одређено време од 5 година

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

максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента за ужу 
научну област Интерна медицина (пулмологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за 
ужу научну област Интерна медицина 

(кардиологија)
на одређено време од 5 година

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

Наука и образовање
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Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Биофизика у 

медицини
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, природно-математички факултет, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање асистента за ужу 
научну област Биофизика у медицини

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, физички факултет, општи и посебни 
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну област 
Судска медицина

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет, општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом 
Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна 
база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факул-
тета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе се писар-
ници Медицинског факултета, на наведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања.

БОР
ОШ “МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”

19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене на функцији 

директора школе

УСЛОВИ: образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (српски).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат прилаже: краћу биографију, 
адресу и број телефона, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми и лекарско уверење (пре закључивања уговора о раду). Наве-
дена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фото-
копије морају бити оверене од надлежног органа, као доказ да су верне 
оригиналу. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, у филијали Националне службе за запошља-
вање у Бору биће извршена провера психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, за све кандидате који испуњавају услове конкурса. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Приложена 
конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа кандидати-
ма. Пријаве на конкурс могу се слати поштом на адресу школе или лич-
но предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Маршала Тита 11
тел. 019/814-255

e-mail: оskorbovo@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на 
студијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, 
педагога или психолога; знање језика на ком се изводи образовно-вас-
питни рад у школи; дозвола за рад (лиценца); завршена обука и положен 
испит за директора установе; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству, не старије од шест месе-
ци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику); оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству у области образовања и васпи-
тања; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно); 
доказе о стручним и организационим способностима (необавезно); доказ 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности; лекарско 
уверење изабрани кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. 
Уверење о положеном испиту за директора се не прилаже, с обзиром 
да министарство надлежно за послове просвете није организовало пола-
гање наведеног испита, па пријава која не буде садржала наведени доказ 
неће се сматрати непотпуном, али је кандидат који буде изабран дужан 
да га положи у законском року. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

ЧАЧАК
ОСНОВНА ШКОЛА

„ПРОФ. ДР НЕДЕЉКО КОШАНИН“
32254 Вионица - Девићи

Наставник математике
на одређено време, са 89% радног времена

Наставник музичке културе
на одређено време, са 25% радног времена

Наставник ликовне културе
на одређено време, са 25% радног времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 65% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време

Кувар
на одређено време

Педагог
на одређено време, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају законске услове за пријем у 
радни однос према члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Пријаве слати на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање



   |  Број 606 |  28.01.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Радни однос на наведеним радним местима се заснива на одређено време 
до краја школске године, а најдуже до 31.08.2015. године.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

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

Заштита биљака
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских наука; док-
тор биотехничких наука; доктор пољопривредних наука. Остали услови 
за избор у звање наставника утврђени су чланом 64 ст. 8 и 9 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013), Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку.

Напомена: да кандидат испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је 
да уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног органа. 
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не испуњавају 
овај услов неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања и број 
телефона, податке о образовању, податке о радном искуству и друго. 
Прилози уз пријаву: доказ надлежног органа о неосуђиваности, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома о одбрање-
ној докторској дисертацији, библиографија (списак научних и стручних 
радова) и радови. Све исправе се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски 
факултет у Чачку, Цара Душана 34, 32000 Чачак. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању редовног професора за ужу 
научну област Примењене рачунарске науке и 

информатика
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физичких наука или док-
тор техничких наука. Поред општих услова утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета, Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и 
Статутом Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, 
доказ о школској спреми, одговарајући доказ надлежног органа у погледу 
неосуђиваности у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању 
и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и 
стручних радова, као и саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, 
Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

Горње Кусце
38250 Гњилане

Наставник српског језика
за 9 часова недељне норме

Наставник математике
за 18 часова недељне норме

2 извршиоца - 1 извршилац за 14 часова и
1 извршилац за 4 часа - допуна норме

Наставник историје
за 17 часова недељне норме

Наставник руског језика
за 18 часова недељне норме

2 извршиоца - 1 извршилац за 14 часова и
1 извршилац за 4 часа - допуна норме

Наставник биологије
за 18 часова недељне норме

2 извршиоца - 1 извршилац за 16 часова и
1 извршилац - допуна за 2 часа

Наставник енглеског језика
за 10 часова недељне норме

УСЛОВИ: За обављање ових послова може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања сходно 
Правилнику о врсти и степену стручне спреме за основне школе; посе-
довање психичке, физичке и здавствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању и доказ о неосуђиваности. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
Горње Кусце

38250 Гњилане

Школски педагог

Школски библиотекар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: За обављање ових послова може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег образовања сходно 
Правилнику о врсти и степену стручне спреме за основне школе; посе-
довање психичке, физичке и здавствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства РС; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању и доказ о неосуђиваности. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве слати на адресу школе.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ“
35213 Деспотовац, Рудничка 10

тел. 035/611-175

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чланом 59 став 2, чла-
ном 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања: одговарајуће високо образовање; дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора школе; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајуће обра-
зовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. Директор се бира 
на период од 4 године. Изабрани директор биће у обавези да у законском 
року положи испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-

Наука и образовање
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ном испиту - лиценца, потврду о радном стажу у установи на пословима 
образовања и васпитања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), кратак опис радне биографије и оквирни план рада за време ман-
дата. Уколико се предају фотокопије исправа, исте морају бити оверене 
од стране надлежних органа, иначе се неће узимати у разматрање. Доказ 
да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља школа, за све кандидате, слањем на 
проверу код Националне службе за запошљавање, а лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о нео-
суђиваности школа прибавља по службеној дужности. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимату у обзир. Пријаве слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“. Ближа обавештења могу се добити на број телефо-
на: 035/613-719.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

35260 Рековац

Директор

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за васпитача или стручног сарадника и најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За директора може да буде изабран и вас-
питач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(високо образовање на студијама првог степена, студијама у трајању од 
три године или више образовање) и најмање десет година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа 
по службеној дужности). Директор се бира на период од четири године. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из 
матичне књиге рођених, доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ 
о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (доказ су у оба-
вези да доставе кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику), оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, 
доказ да се не води истрага, радну биографију и оквирни план активности 
за време мандата. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара установе и на 
број телефона: 035/8411-002.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„КОСОВСКИ БОЖУР“
38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-371

Спремачица

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о система-
тизацији радних места - завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије и оверену фотокопију дипломе 
о стручној спреми. Потребну документацију доставити на наведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ САВА“
Топоница

34243 Топоница-Кнић
тел. 034/519-107

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да кандидат поседује дозволу за рад наставника, педагога 
или психолога (стручни испит, тј. лиценца за рад); најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; лекарско уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (прибавља школа пре доношења одлу-
ке о избору); да је држављанин Републике Србије. Изабрани кандидат 
је дужан да полаже испит за директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта којим се 
регулише ова материја.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци); доказ о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; потврду да има 5 година рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију; оквирни 
план рада за време мандата и доказ о организационим способностима. 
Пријаве на конкурс подносе се на горенаведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на број теле-
фона: 034/519-107. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана.

КРАЉЕВО
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Наставник географије
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, а најдуже до краја школске 
2014/2015. године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 
8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 2 став 1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13): да има одговарајуће 
образовање, образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Република Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђених законом, Правилником 
и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потвр-
ду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад-српски језик (у обавези су да доставе само они 
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кандидати који образовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Документација се доставља у оригиналу или у овереним фотоко-
пијама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су школе или донети лично у просторије школе, радним даном, у времену 
од 09,00 до 12,00 часова. Детаљније информације могу се добити на број 
телефона: 036/611-440.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“
36000 Краљево, Доситејева 5

тел. 036/312-796

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат испуњава услове из 
члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), односно да има 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставнике, педагога или психолога; високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
за наставнике, педагога или психолога; обука и положен испит за дирек-
тора школе (кандидат изабран за директора школе дужан је да положи 
испит за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
а сходно условима прописаним Законом о основама система образовања 
и васпитања); дозвола за рад (лиценцу) за наставника, педагога и пси-
холога; да поседује најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стучном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; доказ (потврду) о радном искуству са 
подацима о пословима и задацима које је обављао; лекарско уверење 
(доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); уверење 
да није осуђиван, да се не налази под истрагом, односно да не постоји 
забрана обављања послова директора школе (прибавља школа по служ-
беној дужности); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); био-
графију са кратим прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; уверење високошколске установе којим потврђује 
да је положио испит из српског језика, уколико стечено образовање није 
на српском језику (доставља кандидат који није стекао образовање на 
српском језику). Уверење о положеном испиту за директора школе се не 
доставља, с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја није организовало обуку и полагање испита за директора школе. 
Изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе, када министар пропише услове, програм обуке, 
програм испита и начин полагања испита за директора. Пријаве које не 
садрже доказ о положеном испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуним. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуње-
ности услова доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања, са назнаком: “Конкурс за директора”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36000 Краљево, Излетничка 10

тел. 036/379-700

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за 30% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих услова 
предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тач. 1, 2, 
3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), услове из чл. 3 
став 1 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13): 
да има одговарајуће образовање, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство Република Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност услова предвиђених законом, Правилником 
и овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потвр-
ду или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ 
да кандидат зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад-српски 
језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Документација се доставља 
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просто-
рије школе, радним даном, од 09,00 до 12,00 часова.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба, Врба 29
тел. 036/865-336, 5865-582

Секретар школе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: На радно место може да буде примљен кандидат под условом да 
има завршено високо образовање - VII степен стручне спреме и да је сте-
као звање: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, што доказује прилагањем оригинала или оверене фотоко-
пије дипломе о завршеним дипломским академским студијама, у складу 
са Законом о високом образовању који важи од 10.09.2005. године или 
прилагањем оригинала или оверене фотокопије дипломе о завршеном 
VII степену стручне спреме, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - што доказује лекарским уверењем 
(накнадно прилаже изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности; 
држављанство Републике Србије - што доказује прилагањем оригинала 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (доказује кандидат који није стекао 
образовање на српском језику). Уз наведено, кандидат прилаже и ориги-
нал извода из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са неовереним документима као и документима која су старија од 
6 месеци биће одбачене као непотпуне. Одлуку о изабраном кандидату 
директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве. Пријаве на оглас слати у року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс за секретара школе“.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4

тел/факс: 037/806-105
е-mail: оsmtomicst@gmail.com

Директор
на одређено време, са мандатом од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат 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): високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; да има дозволу за рад (лицен-
цу), обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег (високог) образовања. Како програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за директора школе нису донети, 
нити је Министарство просвете организовало полагање испита за дирек-
тора школе, изабрани кандидат биће у обавези да у законском року од 
доношења истих положи испит за директора; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се пре закључења уговора о раду - лекарско 
уверење, не старије од 6 месеци); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије 
(не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, оверен препис уверења о положеном стручном испиту 
- лиценци, потврду о раду у области образовања, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности - при-
бавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“ 
или лично секретару школе. Ближа обавештења могу се добити на број 
телефона: 037/806-105.

ЛЕСКОВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајућу врсту стручне спреме према 
Правилнику о врсти стручне спреме - завршена основна школа. Кандида-
ти уз пријаву достављају следећа документа: оригинал или оверен пре-
пис дипломе (као доказ о одговарајућем образовању), извод из матичне 
књиге рођених, држављанство Републике Србије, доказ да нису осуђива-
ни и да се против њих не води истрага. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Све потребне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 016/3426-161.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка наставника са функције 

директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат 
треба да има и стечено одговарајуће образовање, у складу са чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 
15/2013) за наставника математике, наставника енглеског језика, однос-
но наставника разредне наставе; образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова-наставник 
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 чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држаљванству (не старије од 6 месеци); диплому о сте-
ченом образовању; доказ да кандидат има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју бодова); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, или оверену 
фотокопију индекса о положеним испитима из педагогије и психологије. 
Сва уверења се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. По истеку конкурсног рока директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака; ако је тестирање претходно извршено - у 
пријави навести датум тестирања. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе лично или на број телефо-
на: 016/284-611.
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ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

Васпитач у вртићу
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови из члана 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге држављања (не старији до шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Пријаве са документацијом слати на адресу устано-
ве, у року од 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

тел. 015/561-869

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове про-
писане чланом 8 ст. 2, чланом 59 ст. 5 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 
55/2013); да има одговарајуће образовања из чл. 8 ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора школе (пријава која не буде садржала наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора), најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог дгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену спосбност 
за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је у обавези да приложи: радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за 
време мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
уверење о држављанству РС - не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених - не старији од 6 месеци; доказ да није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница код надлежног суда - не старији од 6 
месеци; доказ да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језик, лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Уверење да кандидати нису 
осуђивани за кривична дела из члана 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве доставити 
у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за директора“, лично или 
поштом на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НИШ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

18206 Јелашница, Српских просветитеља 7
тел. 018/4500-055

Наставник српског језика
на одређено време

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 80% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-

ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење и 97/2008), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад; 
знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о држављанству (уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци) и доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад (доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, а проверава се у току рада). Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

36300 Нови Пазар, Цетињска 6
тел. 020/316-361

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високу школску спрему, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Уз 
пријаву доставити: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о 
држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. Информације о кон-
курсу могу се добити у школи лично или на број телефона: 020/316-361. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПУ „ХАБИБА СТОЧЕВИЋ“
36320 Тутин, 7. јула 16

тел. 020/811-203, 810-494

Дипломирани економиста
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: економски факултет (VII/1 степен) или виша економска школа 
(VI степен). Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност (лекарско уверење се доставља 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа). Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о образовању у 
овереној фотокопији, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати лично или поштом, на адресу установе.

НОВИ С А Д
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Школска 1

тел. 021/4892-506

Предавач за ужестручну област Саобраћајно 
инжењерство

на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: магистар техничких наука из области саобраћаја, смер безбед-
ност саобраћаја. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и доказе о 
испуњености услова из конкурса, услове прописане чланом 64 Закона о 
високом образовању, биографију, фотокопије диплома, списак објавље-
них радова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Рачунарска графика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске струке, услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Факул-
тета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести прецизан назив уже области) и доказе о испуње-
ности услова конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома 
и додатка дипломи, доказ о држављанству, оригинални извод из мати-
чне књиге рођених, уверење да кандидат није кривично гоњен, свим 
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији, списак објављених научних радова, књиге и саме радо-
ве. Пријаве слати на горенаведену адресу. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за сараднике је отворен 7 дана 
од дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“
21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник математике
на мађарском наставном језику, за 18 часова недељне 

наставе, на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће образо-
вање - професор математике - дипломирани математичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломирани математичар - тео-
ријска математика; дипломирани математичар - примењена математи-
ка; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Основи 
геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - математи-
ке; професор географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - 
теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани мате-
матичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар за математику економије; професор матема-
тике и рачунарства; мастер математичар; мастер професор математике. 
Лице из алинеје двадесет четврте и двадесет пете мора имати претход-
но завршене основне академске студије на студијским програмима из 
области математике и примењене математике (са положеним испитом из 
предмета: Геометрија или Основи геометрије); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; доказ о знању мађарског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије, доказ да је кандидат средње, више или високо образовање 
стекао на мађарском језику или је положио испит из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на број телефона: 021/843-272.

ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

тел. 021/860-031

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће високо 
образовање прописано одредбом члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога; дозвола за рад (положен испит за лиценцу, односно струч-
ни испит за наставника, стручног сарадника); обука и положен испит за 

директора установе (након доношења подзаконског акта који ће пропи-
сати програм обуке, програм испита, начин и поступак полагања испита 
за директора); најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС (не старије од шест месеци); доказ да кандидат има 
најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда или оверена 
фотокопија радне књижице); доказ о знању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); радну биографију. Докази о испуњености усло-
ва достављају се у оригиналу или у овереној фотокопији. Одговарајуће 
лекарско уверење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну област 
грађанскоправну, на радном месту сарадника, 

за наставни предмет: Грађанско процесно 
право

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршени претходни нивои студија са укупном просечном оце-
ном најмање 08,00, стечен научни назив доктора наука из уже научне 
области за коју се бира, да показује смисао за наставни рад. Услови за 
избор прописани су Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Факултета и Правилником о систе-
матизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завр-
шеном правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому 
или уверење о завршеним мастер академским студијама (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом научном називу 
доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих 
научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у 
року од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Правни факултет у 
Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Сарадник - демонстратор за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

2 извршиоца

Сарадник - демонстратор за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

Сарадник - демонстратор за ужу стручну област 
Технолошко инжењерство

2 извршиоца

Сарадник - демонстратор за ужу стручну област 
Графичко инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: студенти поред општих услова предвиђених законом морају 
да испуне и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању 
(члан 72а) и општим актима школе.
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Посебни услови: за радно место под редним бројем 1 - да је студент 
треће године основних струковних студија - информациона технологија; 
за радно место под редним бројем 2 - да је студент треће године основних 
струковних студија - електротехничко инжењерство; за радно место под 
редним бројем 3 - да је студент треће године основних струковних студија 
- заштита животне средине, за једног извршиоца, а други да је студент 
основних струковних студија безбедност и здравље на раду, за другог 
извршиоца; за радно место под редним бројем 4 - да је студент треће 
године основних струковних студија - графички инжењер.

Сарадник - практичар за ужу стручну област 
Графичко инжењерство и дизајн

2 извршиоца

Сарадник - практичар за ужу стручну област 
Електротехничко и рачунарско инжењерство

3 извршиоца

Сарадник - практичар за ужу стручну област 
Технолошко инжењерство

2 извршиоца

Сарадник - практичар за ужу стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају 
да испуне и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању 
(члан 72б) и општим актима школе.

Посебни услови: За наведена радна места потребно је да су кандида-
ти запослени у установама, односно предузећима са којима школа има 
потписан уговор о обављању инжењерске праксе, да обавља послове из 
области за коју се бира, најмање VI степен стручне спреме и три године 
радног искуства у струци. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу. Кон-
курс је отворен осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7

Конкурс објављен 26.11.2014. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник групе предмета Елек-
тротехника - 2 извршиоца.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Стручни сарадник - педагог
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: послове стручног сарадника - педагога може обављати лице са 
високом стручном спремом, група за педагогију, које испуњава законом 
прописане услове; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; једна година радног искуства.

Васпитач
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно 
искуство једна година.

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника

3 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно 
искуство једна година.

Васпитач - приправник
на одређено време на годину дана

3 извршиоца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне 
или основне академске студије) у трајању од три године или на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије); држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно 
искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; радно 
искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време на годину дана

5 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње образовање; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.

Књиговођа основних средстава
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економског смера и познавање рада 
на рачунару; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; радно искуство једна година.

Спремачица
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: завршена основна школа - НК радник; држављанство Републи-
ке Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

Спремачица
на одређено време док траје потреба, а најдуже до 

31.12.2015. године
5 извршилаца
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УСЛОВИ: завршена основна школа - НК радник; држављанство Републи-
ке Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Пријава се подноси лично или поштом на адресу установе. Уз 
пријаву се подноси: CV - краћа животна и радна биографија, диплома - 
сведочанство, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, потврда о радном искуству (осим за радна места под бр. 4, 7, 9 и 10).

Напомена: Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здрав-
ственог услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након конач-
ности одлуке о избору. Доказ о некажњавању прибавља установа. Уко-
лико кандидат подноси копију или препис - документ мора бити оверен. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу се 
добити у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или на бројеве 
телефона: 013/345-955 и 354-292.

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3

тел. 013/345-976

Наставник клавира
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву са биографијом и копијом личне карте, у 
радни однос може да буде примљен кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање сходно члану 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); држављан-
ство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 2 
алинеја 1, 2 и 5 - подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 2 алинеје 3 
и 4 - прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне 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 послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ПРОКУПЉЕ
ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

Професор енглеског језика
на одређено време, најдуже до краја школске 

2014/2015. године, са 50% радног времена

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

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о завршеном високом образо-
вању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (прибавља школа пре закључења уговора о 
раду), доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПУ „НАША РАДОСТ“
18420 Блаце, Браће Вуксановић 20

тел. 027/371-268

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може да буде изабрано 
лице које има високо образовање, лиценцу за васпитача, педагога, психо-
лога и другог стручног сарадника, положен испит за директора установе 
и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања. 

За директора предшколске установе може да буде изабран и васпитач 
који има више образовање, лиценцу за васпитача, положен испит за 
директора и најмање десет година радног стажа у области образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, оверен пре-
пис диполме о завршеном факултету, оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству са подацима 
о пословима и задацима које је обављао, прилоге којима доказује своје 
стручне, организационе и друге квалитете, уверење да није осуђиван, 
односно да не постоји забрана обављања послова директора школе. Кон-
курс је отворен 5 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“ или доставити лично.

СМЕДЕРЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГИМНАЗИЈА ВЕЛИКА ПЛАНА
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/514-269

Оглас објављен 17.12.2014. године у публикацији „Послови“, 
за радно место: наставник немачког језика, на одређено време, 
поништава се у целости.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-031

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка запосленог са функције 

на коју је изабран

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег занимања, према Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013). Кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање 
прописано чланом 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти и степену образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 55/2013), да испуњавају остале услове прописане 
чланом 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; потврда високошкол-
ске установе или доказ да је кандидат у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

 Наука и образовање

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС



   |  Број 606 |  28.01.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

ОСТАЛО: Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију (канди-
дати достављају уз пријаву), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати достављају уз пријаву), доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених, кандидати достављају уз пријаву), 
потврду високошколске установе да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студирања или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (кандидати достављају уз пријаву), доказ да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (кандидати достављају 
уз пријаву), доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), уверење да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа). Наведена документа не смеју бити старија од 6 месе-
ци, а приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног органа 
као доказ да су верне оригиналу. У складу са чланом 130 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких 
способности врши Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака.

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

тел. 026/732-227

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог,

са 27 сати недељно (68% радног времена)

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају следеће услове: одговарајуће образо-
вање за наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); 
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 Европс-
ким системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, као и да испуњавају остале услове 
за пријем у радни однос из чл. 120 став 1 тач. 2, 3, 4 и 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, тј. да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије и да знају језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати подлежу психофизичкој процени способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање 
у Смедереву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Поднета документација се не враћа.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава уз коју је приложена сле-
дећа документација: уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци), диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци), доказ о испуњености услова прописаног чланом 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ да је лице у току студија положило 
испите из педагогије и психологије (осим кандидата који су положили 
стручни испит, односно испит за лиценцу), оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за лица 
која заснивају радни однос у својству приправника или на начин утврђен 
као за приправнике), доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад).

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3

тел. 026/513-859

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела прописана чланом 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника треба 
да испуњавају услове из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 53/11 и 55/13) - даље: 
Закон, што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама 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 или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који пред-
виђају да лице из става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из 
психолошких, педагошких 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 Европским системом 
преноса бодова, а наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона, као и 
услове у погледу степена и врсте образовања прописане Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
Англистика); мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следеће доказе о испуњености 
услова: оверену копију дипломе, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), потврду, односно уверење о стечених најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења уговора 
о раду достави лекарско уверење, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве слати на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11320 Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник - дефектолог
на одређено време, са пуним радним временом (20 

часова у настави недељно, до краја школске 2014/2015. 
године)

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије; да има 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; одговарајуће 
образовање: кандидати за радно место наставника треба да испуњавају 
услове из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 53/2011 и 55/2013 - даље: Закон) 
- што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке ака-
демске или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четри године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да 
је кандидат стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање, под условом да је тражено 
образовање стекао на језику на ком се остварује тај рад или је положио 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
услов 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 образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
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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 положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у 
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом ментално оме-
теном у развоју, дипломирани дефектолог-олигофренопедагог, мастер 
дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју, дипломирани дефетколог-мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју, мастер дефе-
ктолог који је на основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог-мастер који је 
на основним академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора, мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилитатора за 
вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог-мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника 
српског језика треба да доставе оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената (обавезно): диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању (уколико кандидат није стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе), уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
извод из матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких 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 - издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, краћу биографију. Доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела прибавља школа, а психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за запошљавање. Кандидат који је раније обавио психолошку проверу 
способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави 
податке о томе када је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у 
обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима достави пре закључења уговора 
о раду. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са краћом биографијом и одговарајућим доказима 
подносе се у року од осам дана од дана објављивања, на адресу школе, 
са назнаком: “За конкурс”.

СОМБОР
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

25000 Сомбор, Подгоричка 7
тел. 025/432-810, 415-699

Наставник ликовне групе предмета
за 88% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13), у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91...9/2013); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 став 1 тачка 5 и чл. 121 став 7 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: биографију (уколико је канди-
дат са радним искуством - податке о радном искуству и пословима које је 
обављао); оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких или методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 

системом преноса бодова - оригинал или оверена фотокопија. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа по службеној дужности. 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се подносе поштом, на адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25240 Стапар, Вука Караџића 20
тел. 025/827-701

Секретар
са 50% радног времена (20 часова недељно), на 

одређено време до повратка запослене са привременог 
одсуства услед боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник који је стекао образовање на основним високим 
студијама у трајању од најмање четири године; општа здравствена спо-
собност за рад; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је обавезан да достави: оверен препис (фотокопију) дипло-
ме о стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
кратку биографију. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Лекарско уверење прилаже изабрани кандидат при потписивању уговора 
о раду. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА“
25260 Апатин, Блок 112 бб

тел. 025/773-211
е-mail: grozda@gimnazijaapatin.еdu.rs

Наставник немачког језика
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - VII/1 степен струч-
не спреме; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, здравствено уверење и извод из матич-
не књиге држављана. Ближе информације могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 025/773-211. Документа слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Секретар
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани правник, мастер правник, претходно завршене 
основне студије и мастер студије у области правних наука, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 24-29 Закона о раду, као и чл. 68 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 

 Наука и образовање



   |  Број 606 |  28.01.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

55/13); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ доставља изабрани кандидат приликом закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месеци), биографију, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање је 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 55/2013), стечено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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; 
поседовање лиценце за рад; најмање 5 година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси: диплома (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о лиценци за рад, доказ о радном стажу, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), биографија са кратким пре-
гледом кретања у служби. Уверење о некажњавању прибавља школа, а 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци), подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/722-327

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове за 
наставника школе за педагога и психолога, да има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора школе и најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; познавање 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад), потврду о раду у области образовања, уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (прибавља школа службеним путем од Министарства унутрашњих 
послова), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци), остала документа која могу послужити приликом доношења 

одлуке о избору. Кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да исти положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. 
Благовременом пријавом сматра се она пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се пријава која 
је предата препорученом поштом, и тада се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку. Када истек конкурсног рока за пријем 
пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву поме-
ра се за следећи радни дан. Пријаве се достављају на горенаведену адре-
су. Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 025/722-327.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Школски педагог
на одређено време, за 50% радног времена, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање утврђено у чл. 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/12 и 15/2013); професор педагогије, дипломирани педа-
гог - општи смер или смер школске педагогије, дипломирани школски 
педагог-психолог, дипломирани педагог, мастер педагог и дипломирани 
педагог-мастер. Кандидат мора у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горенаведених дисциплина; да је држављанин 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање три месеца или за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање послова у школи. Уз пријаву на конкурс, 
поред кратке биографије, кандидати су дужни да у оригиналу или у ове-
реном препису/фотокопији доставе следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи, издато од те установе 
или доказ о поседовању стручног испита, односно испита за лиценцу. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - изабрани кандидат подноси 
по коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Психо-
лошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавља 
школа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/436-166, 436-213

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то за наставника 
основне школе, за педагога или психолога; дозвола за рад (положен 
стручни испит или испит за лиценцу за наставника или педагога или 
психолога); обука и положен испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравстве-
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на способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу за наставника или педагога или психолога, 
потврду о радном искуству у установи од најмање 5 година на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
писмени доказ да зна српски језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад у овој школи (ако одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља писмени доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе); рад-
ну биографију. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну 
биографију и све доказе о испуњености услова за избор чије се прила-
гање захтева конкурсом. Уверење о положеном испиту за директора се 
не прилаже, јер надлежни министар није донео подзаконски акт о испиту 
за директора установе. Кандидат који буде изабран биће у обавези да 
положи испит за директора установе, сходно роковима прописаним Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и условима које проп-
ише надлежни министар. Лекарско уверење да је психички, физички и 
здравствено способан за рад са ученицима подноси изабрани кандидатм 
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа, пре доношења одлуке о избору. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс са документацијом слати 
поштом на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за избор директора“ или 
предати лично у секретаријату школе (сваким радним даном, у времену 
од 08,00 до 15,00 часова). Ближе информације могу се добити на бројеве 
телефона: 022/436-166 или 022/436-213.

СУБОТИЦА
МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник етнологије за средњу музичку школу
са 10% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник етномузикологије за средњу музичку 
школу

са 10% радног времена, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: високо образовање (VII 
степен) и одговарајућа стручна спрема предвиђена Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама; да има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад (чл. 121 ст. 7 Зако-
на 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 ком се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина из члана 8 став 4 овог закона. 
Наставник, васпитач или стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 овог 
Закона (члан 8 став 4 - лице из става 2 и 3 овог члана мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: кратку биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или 
диплому о стеченом образовању, доказ о знању језика на ком се изво-
ди образовно-васпитни рад - српски језик (сведочанство или диплома 
о завршеној средњој, вишој или високој школи из које је видљиво да 
је кандидат стекао образовање на на језику на ком се изводи настава 

или уверење о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе), доказ да кандидат поседује знање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда са факултета, 
додатак дипломи из ког је видљиво да је кандидат положио одговарајуће 
испите или уверење о положеном стручном испиту или испиту за лицен-
цу) - све у оригиналу или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат има 
здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба за запошљавање. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Пријаве се могу предати лично у секре-
таријату школе, радним данима, од 08,00 до 14,00 часова или послати 
поштом на адресу школе. Број телефона за информације: 024/525-672. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈШАНСКИ ПУТ“

24000 Суботица, Мајшански пут 87

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може да се пријави кан-
дидат који испуњава опште услове за заснивање радног односа прописа-
не чланом 24 Закона о раду, посебне услове предвиђене чланом 8 став 
2, чланом 59 став 2, став 5 и став 6 и чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања и услове из члана 36 и члана 38 став 
2 Статута ОШ „Мајшански пут“: да је држављанин Републике Србије, да 
је наставник или педагог или психолог који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педа-
гога или психолога; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; поред српског језика и знање мађарског језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи; да је кандидат савладао обуку и да 
има положен испит за директора установе (програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора школе).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценца за наставни-
ка, односно стручног сарадника, потврду послодавца о радном стажу у 
просвети са подацима о пословима које је обављао, фотокопију радне 
књижице, доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
у установи, биографију са кратким прегледом кретања у служби, доказе 
о својим стручним и организационим способностима (предлог програма 
рада директора школе). Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу школе или 
предати лично у просторијама секретаријата школе, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за директора“.
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ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“

24000 Суботица,Ђуре Ђаковића 21

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које има 
одговарајуће високо образовање (стечено на студијама другог степе-
на - дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутен-
тично тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника средње стручне школе за подручје рада економија, пра-
во и администрација, односно трговина, угоститељство и туризам, за 
педагога и психолога; да има дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (биће у обавези да га положи тек након доношења 
одговарајућег подзаконског акта) и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат обавезно подноси: оверену копију дипломе 
о стеченом образовању, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад), доказ о радном стажу у установи на послови-
ма образовања и васпитања (потврда од установа у којима је кандидат 
остварио потребне године радног стажа и фотокопија радне књижице), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, лекарско уверење о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (пре закључења уговора о раду), доказ да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад, уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа 
по службеној дужности), остала документа за која кандидат сматра да ће 
имати значаја приликом доношења одлуке о избору кандидата. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају лично или поштом на адресу школе. Ближа обавештења могу 
се добити од секретара школе, на број телефона: 024/559-255.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Сарадник у звање асистента са докторатом, за 
ужу област Маркетинг

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор наука - економ-
ске науке. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универзитета у 
Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 23.03.2012. 
године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године и 15.11.2013. године, Ста-
тута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, 
са изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

924000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник у звање ванредног професора за ужу 
област Информациони системи и инжењеринг

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора информатич-
ких наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге 
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Статута Универ-
зитета у Новом Саду од 28.12.2010. године, са изменама и допунама од 
23.03.2012. године, 11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. 
године и 29.05.2014. године, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са изменама и допунама од 06.03.2013. 
године, Правилника о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. године, са изменама и допу-
нама од 04.12.2008. године, 28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 
25.02.2013. године и Правилника о избору наставника и сарадника Еко-
номског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. године, са изме-
нама и допунама од 07.03.2013. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рене фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правноснажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прило-
зима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, 
у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

ШАБАЦ
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, до повратка са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за рад у издвојеном 

одељењу у Петловачи, са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

Наставник физике
на одређено време, са 50% радног времена, до краја 

школске године, за рад у матичној школи у Змињаку и у 
издвојеном одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању.

ОСТАЛО: да кандидати поседују одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања и 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да су држављани Републике Србије; да поседују псисхич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да знају језик на ком се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи доказе о испуњавању 
услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета 
и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани 
кандидат, приликом заснивања радног односа. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима утврђује надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који је раније обавио проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима може уз пријаву доставити 
податке о томе када је и где имао проверу. Документација не може бити 
старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 37  28.01.2015.  |  Број 606 |   

УЖИЦЕ
ОШ „СТАРИ ГРАД“

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

Професор енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су 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; 1а. да испуњава 
услове из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и 55/13), односно да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова; да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
4. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: диплому о стеченом образовању (овере-
на фотокопија), уверење о држављанству (оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци), доказ о испуњености услова из тачке 1, односно 1а. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 - подноси кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 - прибавља 
школа. Пријаве на конкурс са потребном документацијом доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се добити 
на број телефона: 031/552-576.

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Страни језик (Руски језик)

са 50% радног времена, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни назив доктора фило-
лошких наука (руски језик). Пријаве са потпуном документацијом слати 
на горенаведену адресу. Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку засни-
вања радних односа и стицања звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Учитељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ 
о неосуђиваности за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

тел. 031/864-188

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може бити изабрано лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача и 
стручног сарадника-педагога, психолога, педагога за физичко, ликовно, 
музичко и логопед на студијама другог степена, у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10.09.2005. године; лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године; дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе; најмање 5 година рада у установи образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске 

установе може бити изабрано лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем - предвиђено чланом 8 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: на студијама првог степена, студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем за васпитача; дозвола за 
рад, обука и положен испит за директора установе; најмање 10 година 
рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат мора да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; да поседује лиценцу, односно положен струч-
ни испит; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство РС. Директор установе се бира на 
период од 4 године. Мандат директора тече од дана ступања на дужност. 
О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Управни 
одбор. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, са 
назнаком: „Конкурс за директора“.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографске податке; оверен препис 
дипломе; уверење о положеном испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; доказ о положеном испи-
ту за директора установе (програм обуке за директора установе и пра-
вилник о полагању испита за директора нису донети - када буде донет, 
директор ће бити у обавези да исти положи у року од једне године од 
дана ступања на дужност); уверење о држављанству; доказ о општој 
здравственој способности (лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом доставља само изабрани кан-
дидат, пре потписивања уговора); уверење да се против кандидата не 
води истрага, нити да је подигнута оптужница (прибавља установа); 
потврду МУП-а о неосуђиваности издату према подацима из казнене еви-
денције (прибавља установа). Додатне информације могу се добити код 
секретара установе или на број телефона: 031/864-188. Пријаве на кон-
курс доставити на адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОШ МАРКОВИЋ“

14205 Лелић
Доње Лесковице бб
тел. 014/3575-122

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове пред-
виђене 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 и 
55/13): да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за наставнике основне 
школе, педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе (програм обуке за директоре и правилник о пола-
гању испита за директора нису донети, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року положи испит за директора установе); најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије, да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад (стечено образовање на српском језику или положен испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву 
на конкурс кандидат је обавезан да достави: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, тј. испиту за лиценцу за наставника или 
стручног сарадника; потврду о радном искуству на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, најмање 
пет година рада у установи на наведеним пословима (не старије од шест 
месеци); уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом (не ста-
рији од шест месеци); доказ да није покренута истрага, нити подигнута 
оптужница код надлежног суда (не старије од шест месеци); уверење 
СУП-а да није у кривичној евиденцији; доказ да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (диплома издата на српском језику или 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, ако кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику, не старије од шест месеци); биографске податке, односно 
радну биографију, као и остала документа која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору. Уколико се предају фотокопије исправа, 
исте морају бити оверене код надлежног органа, иначе се неће узимати 
у обзир. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
шест месеци) - изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
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раду. Уверења да кандидати нису осуђивани за кривична дела предвиђе-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са потреб-
ним документима достављају се у року од 15 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора“.

ВРАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ДЕЧЈА РАДОСТ“
17540 Босилеград, Иве Лоле Рибара бб

тел. 017/877-899

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, високо образовање на сту-
дијама другог степена - дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске или специјалистичке струковне студије, за васпитача 
или стручног сарадника, студијама у трајању од најмање четири године, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у струци, након стеченог одговарајућег образовања или 
високо образовање на студијама првог степена - основне академске сту-
дије, струковне студије - студијама у трајању 3 године или више обра-
зовање за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет године рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, по пропису којим се уређује високо образовање од септембра 
2005. године.

Напомена: Припрема академског програма за обуку директора у предш-
колским установама је утоку, па ће кандидат који буде изабран бити у 
обавези да га савлада и положи.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Пријаве на 
конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати уз пријаву на 
конкурс достављају: пријаву са биографским подацима, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију доказа 
о положеном, односно признатом испиту за лиценцу (уверење о лицен-
ци, односно уверење о положеном стручном испиту), потврду о радном 
стажу у области образовања и васпитања, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење доставља се када Управни одбор 
установе донесе одлуку о избору кандидата. Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дужности. Потребну документацију са 
пријавом слати на адресу установе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
17500 Врање, Булевар АВНОЈ-а 2

тел. 017/400-645

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат за директора школе тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2, чл. 59 став 5, чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања стечено на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава услове 
за наставника средње стручне школе и одговарајуће подручје рада, за 
педагога или психолога; да има дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
педагога, психолога, обуку и положен испит за директора установе (про-
грам обуке за директора и правилник о полагању испита за директора 
нису донети, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе); најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство РС; да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (стечено високо образовање на српском 
језику или положен испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: радну 
биографију, диплому о стеченом образовању - оверену фотокопију, уве-
рење о положеном стручном испиту за наставника или стручног сарад-
ника, односно испиту за лиценцу (дозвола за рад) - оверену фотокопију, 
потврду о радном искуству на пословима наставника, односно стручног 
сарадника, извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење да се не води судски поступак и да нису 
осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, лекарско уверење (доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). Оверене фотокопије 
не могу бити старије од шест месеци од дана подношења пријаве. Прија-
ве се подносе на адресу школе, лично или препорученом пошиљком, са 
назнаком: „Конкурс за директора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ДОПУНА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕУ“
17523 Прешево, 15. новембар 100

тел. 017/668-655

У огласима објављеним 14.01.2015. и 21.01.2015. године у пуб-
ликацији „Послови“, поред наведених услова додаје се речени-
ца: У школи се изводи настава на албанском језику. У осталом 
делу огласи се не мењају.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-058

Наставник разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије
са 35% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да испуња-
вају и услове из члана 8 ст. 2, 3 и 4 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), 
као и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/13). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотоко-
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пију дипломе о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (овера не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (овера не старија од 6 месеци). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће упућени на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
23211 Клек, Васе Мискина 47

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава следеће усло-
ве: 1а) да је стекао одговарајуће високо образовање за наставника и 
стручног сарадника из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 55/13): на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјаистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 1б) или да има одговарајуће 
обазовање за наставника и стручног сарадника из члана 8 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
55/13); наставник или стручни сарадник са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; кандидати по овом конкурсу који имају одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, равноправни су; 2. да има дозволу за рад - лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника, као и обуку и положен испит за директора 
установе - лиценца за директора; изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност; 3. најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања из 
тачке 1а и десет година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања из тачке 1б конкурса; 
4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 5. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 6. држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому 
о стеченој стручној спреми из тачке 1а) и б) конкурса - доказ о струч-
ној спреми (оверена фотокопија), лиценцу за рад наставника или струч-
ног сарадника и лиценцу за директора (оверена фотокопија), потврду 
о радном стажу, лекарско уверење (оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци), уверење о неосуђиваности (прибавља школа), уверење о 
држављанству (оверена фотокопија, не старија од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити на адресу школе, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 023/891-003. Контакт особа: секретар школе - Љубомир Међо.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар - професор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани математичар - примењена матема-
тика; дипломирани инжењер математике (са изборним предметом: Осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; професор хемије - матема-
тике; професор географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; професор математике - 
теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; професор 
информатике - математике; дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику; дипломирани математичар - информатичар; дипломирани мате-

матичар - математика финансија; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар за математику економије; професор матема-
тике и рачунарства; мастер математичар (обавезне претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима из области мате-
матике и примењене математике - са положеним испитом из предмета: 
Геометрија или Основи геометрије); мастер професор математике (оба-
везне претходно завршене основне академске студије на студијским про-
грамима из области математике и примењене математике - са положеним 
испитом из предмета: Геометрија или Основи геометрије).

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника медицинске школе; да 
испуњава услове за стручног сарадника медицинске школе; дипломирани 
етнолог; етнолог - антрополог; професор одбране и заштите. Наведена 
лица могу да изводе наставу ако су похађала један или више од следећих 
програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обу-
ка/тимски рад, Ни црно ни бело, Умеће одрастања, Умеће комуникације, 
Активна настава/учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори или 
зидови, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког миш-
љења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање 
и занемаривање деце, Здраво да сте или специјалистички курс за настав-
нике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи.

 Наука и образовање

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат
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ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 
Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 
1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких 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 Европским системом 
преноса бодова), Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13) и Правилника о 
врсти образовања наставника у стручним школама које остварују настав-
ни план и програм огледа за образовне профиле: козметички техничар, 
лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка 
сестра - техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени неговатељ 
и масер („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 25/04, 1/07 и 
10/09), као и посебне услове из Правилника о организацији и система-
тизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно најмање 15 
година (општи услов); одговарајуће образовање; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад; образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију 
доказа о похађаном програму који је услов за извођење наставе грађан-
ског васпитања (само за радно место: наставник грађанског васпитања); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; доказ о испуњавању услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на језику на ком се остварује образовно-васпитни рад или 
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену 
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско 
уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 
дана, рачунајући од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности, у 
складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потреб-
но је да кандидати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца 
и девојачко презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком: „За конкурс“. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично или на 
број телефона: 023/533-270.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

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

Наставник виолине
на одређено време, са 50% радног времена, ради 

замене одсутног наставника

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста, дипломирани 
музичар - виолиниста, академски музичар виолиниста, мастер музички 
уметник - професионални статус - виолиниста. Остали услови које кан-
дидат треба да испуњава: да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да приложи следеће доказе (у оригиналу или 

оверене фотокопије): диплому или уверење о одговарајућем образо-
вању, доказ о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставиће се пре 
закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребним документима слати на адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Телефон: 011/29 29 509 

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

Дечанска 8/3, 11000 Београд
e-mail: novine@nsz.gov.rs

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Како се припремити за интервју са 
послодавцем?

Примарни циљ разговора за посао јесте да 
на исти будете и примљени. Секундарни циљ је 
да у случају да не будете изабрани за наведено 
радно место, оставите такав утисак да вас ком-
панија има у виду за неке друге одговарајуће 
послове у том предузећу убудуће, односно, да 
ваше податке задржи у својој бази података. 
Наравно, један од циљева је и усавршавање 
сопственог представљања, односно, стицање 
самопоуздања за будућа успешна конкурисања.

Припрема
Сазнајте основне податке о послодавцу (де-

латност - чиме се бави, какав кодекс понашања 
постоји у предузећу, где се налази - место рада, 
колике су плате, итд).

Ажурирајте сопствену радну биографију и 
погледајте шта сте навели у пријави на оглас.

Обуците се према утиску који желите да 
оставите и према кодексу облачења у наведе-
ном предузећу.

Крените на време на заказани разговор (да 
не дођете прерано, али немојте ни да касните, 
водите рачуна о гужви у превозу, временским 
условима, итд.).

Долазак на разговор
На разговор дођите неколико минута пре 

заказаног термина.
Обавезно се представите саговорнику. Руко-

вање са саговорником зависи од ситуације у 
којој се налазите. Уколико је саговорник устао да 
вас дочека, обавезно пружите руку и уз осмех се 
представите.

Уколико вас нису понудили да седнете, по-
требно је да питате где можете да седнете. Се-
дите усправно, са саговорником успоставите 
контакт очима, уз благ осмех. Будите мирни, 
сталожени и сконцентрисани. И наравно, пози-
тиван став, пре свега!

Ток разговора
Одговарајте на постављена питања. Не пре-

кидајте саговорника док говори. Трудите се да 

РАЗГОВОР ЗА ПОСАО
одговарате течно, јасно и концизно. Покажите 
саговорнику да га слушате и учествујете у самом 
разговору. Настојте да будете смирени и смањи-
те евентуалну трему на најмању могућу меру. 
Одговарајте на постављена питања, не ширите 
тему ван истих. Користите одговарајуће језичке 
изразе адекватне компанији у којој се налазите, 
без употребе жаргона.

Припремите се за могућа питања која 
вам могу бити постављена, на пример:

-  да истакнете пар својих предности у вези 
са позицијом на коју конкуришете и пословну 
политику саме компаније;

- на питања која могу да вас прикажу у ло-
шем светлу припремите неутралне одговоре;

- на питања како радите у стресним ситу-
ацијама, како решавате проблеме, како се сна-
лазите у ванредним ситуацијама, припремите 
одговоре из сопствене праксе - како и на који 
начин сте у претходним пословним ситуацијама 
решавали исте;

- када описујете сопствене слабости, нека то 
буду ,,слабости“ које су добре за послодавца (нпр: 
претерана одговорност, прецизност, ефикасност).

Завршетак разговора

Устаните и рукујте се са саговорником. Оба-
везно се захвалите на указаној шанси да пред-
ставите себе и још једном изразите јаку жељу 
(мотивисаност) за рад у наведној компанији. 
Питајте када можете да очекујете повратну ин-
формацију о резултату конкурса и на који начин 
ћете бити обавештени о истом.

За детаљније информације препоручујемо 
да се информишете код свог саветника за запо-
шљавање о укључивању на Обуку за активно 
тражење посла или у Клуб за тражење посла.
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Тема репрезентативности синдиката у Србији поново 
је актуелизована, а ресорни министар Александар 
Вулин најављује седницу Одбора за утврђивање ре-
презентативности синдиката. Представници синди-

калних централа сагласни су да би требало утврдити репре-
зентативност свих учесника социјалног дијалога. Министар 
Вулин рекао је да ће се утврђивањем репрезентативности 
рашчистити синдикална сцена и утврдити ко заступа рад-
нике, а ко не. 

„Добро је да се рашчисти синдикална сцена и јасно по-
стави ко заступа раднике, а ко их не заступа“, рекао је Вулин 
након састанка са представницима Конфедерације слобод-
них синдиката. Као пример је навео да Конфедерација има 
репрезентативност у 11 грана и да се то мора поштовати. 
Иначе, како наводе њени представници, Конфедерација има 
183.000 чланова, а чланство имају у многим јавним преду-
зећима, попут ЕПС-а, Телекома, Поште, Железница Србије. 

Када је реч о 
ставу представни-
ка других синди-
ката, председница 
АСНС Ранка Са-
вић истакла је да је 
важно да се докаже 
р е п р е з е нт ат и в -
ност свих и да је то 

одавно требало урадити. „Доказивање не сме бити фарса, као 
много пута до сада, него треба да има за циљ успостављање 
јединства и жељу да сви заједно учинимо огроман напор да 
Србија и запослени у њој крену напред“, наводи она за Танјуг. 

Савићева је указала на неопходност унапређења со-
цијалног дијалога, те да би сви проблеми требало да се ре-
шавају договорно. „Рад Социјално-економског савета се 
претворио у пуку формалност, где од највећег значаја по-
стаје питање ко има право, а ко не да присуствује седницама. 
Влада чува мир, а два ‚репрезентативна‘ синдиката, СССС и 
УГС ‚Независност‘, свој положај и привилегије“, казала је она. 
Навела је пример Хрватске и Словеније, где је постигнут до-
говор да у СЕС уђу све синдикалне централе, у покушају про-
налажења решења за излазак из кризе. 

Председник Савеза самосталних синдиката Србије 
Љубисав Орбовић сматра да би сви учесници у социјалном 
дијалогу требало да докажу репрезентативност и да је то по 
закону. „Репрезентативност не би требало да доказују само 
синдикати, већ и послодавци“, рекао је Орбовић за „Танјуг“. 

Вулин је подсетио да је законом предвиђено да се репре-
зентативност на републичком нивоу утврђује након периода 
од три године. Он је још раније указао да у Србији постоји 
24.000 регистрованих синдиката, укључујући све централе, 
огранке и подружнице. Да би се избегли проблеми, репре-
зентативност синдиката уређена је изменама Закона о раду, 
а планирано је и доношење закона о синдикатима, који ће 
прописивати услове који морају да се испуне како би се син-
дикат сматрао репрезентативним. 

Закон предвиђа постојање Одбора за утврђивање репре-
зентативности синдиката и удружења послодаваца, који од-
лучује о поднетим захтевима.

АКТУЕЛНО   Ко заступа раднике, а ко послодавце?

ДОКАЗИВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ
Утврђивањем репрезентативности рашчистиће се синдикална сцена и утврдити ко 

заступа раднике, а ко не - каже ресорни министар Александар Вулин. Влада чува мир, а 
два ‘репрезентативна’ синдиката, СССС и УГС „Независност“, свој положај и привилегије 

- сматра председница АСНС Ранка Савић

 
   Модели
   Да би синдикат био репрезентативан код послодавца, 
организација би требало да има најмање 15 одсто запос-
лених код тог послодавца, док се репрезентативним син-
дикатом за територију Републике Србије, односно једини-
це територијалне аутономије или локалне самоуправе, за 
грану, групу, подгрупу или делатност, сматра синдикат у 
који је учлањено најмање 10 одсто запослених од укупног 
броја радника. 
   Измењена одредба Закона о раду о утврђивању репре-
зентативности синдикалних организација требало би да 
олакша ову процедуру, јер ће одлука Одбора за утврђи-
вање репрезентативности бити доношена већином гла-
сова, а не као до сада консензусом. Изменама је, наиме, 
предвиђено да тај одбор може радити и усвајати предлог 
ако је на седници присутно најмање две трећине укуп-
ног броја чланова, а предлог се усваја већином гласова. 
Предвиђено је и да ако одбор не достави предлог мини-
стру рада о томе да ли је неко удружење послодаваца и 
синдикат репрезентативан, у року од 30 дана одлуку о 
репрезентативности може да донесе министар, без пред-
лога одбора.

„Репрезентатив-
ност не би требало да 
доказују само синдика-
ти већ и послодавци“, 
сматра председник 

СССС Љубисав Орбовић
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нивоу“, истакао је директор Филијале Јагодина Борис Стоја-
нов. Представници НСЗ презентовали су могућности наше 
институције у пружању вишеструке помоћи, кадровске ка-
пацитете, вишегодишње искуство у реализацији програма 
и изнели сугестије и потребне статистичке податке у циљу 
израде и усвајања ЛАПЗ.

Град Јагодина и приградска насеља и села око река Лу-
гомир и Белица су током 2014. године били погођени поп-
лавама, што представља један од приоритета за учешће у 
финансирању програма и мера активне политике запошља-
вања током 2015. године.

У просторијама Филијале Ниш Националне службе за 
запошљавање, 14. и 15. јануара, НВО „Енека“ одржа-
ла је два изузетно посећена информативна састанка 
у вези са националним конкурсом „Покрени се за по-

сао“, који помаже покретање малих и породичних предузећа 
широм Србије.

„Енека“ реализује овај пројекат уз финансијску подрш-
ку компаније „Филип Морис“, а значај и добри резултати по-
стигнути у протеклих пет година обезбедили су подршку ве-
ликог броја партнера. Национална служба за запошљавање 
преко своје мреже филијала и испостава информише неза-
послене и пружа додатну помоћ приликом пријављивања на 
конкурс.

Кроз програм „Покрени се за посао“ додељују се 
бесповратна средства за куповину опреме неопходне за 
покретање или унапређење сопственог бизниса. Осим тога, 
корисницима је на располагању велики број обука, као и са-
ветодавна помоћ економских стручњака који ће их упутити 
у основе малог предузетништва.

У протеклих пет година, захваљујући програму „Покре-
ни се за посао“ покренуто је 385 малих и породичних преду-
зећа и запослено 1.000 људи.

Међу незапосленим лицима влада велико интересовање 
за покретање сопственог посла. Конкурс је отворен до 31. ја-
нуара 2015. године. Детаљније информације о конкурсу, на-
чину пријављивања, као и сам формулар пријаве на конкурс, 
доступни су на сајту www.pokrenisezaposao.rs.

АКТУЕЛНО   У Нишу велико интересовање за самозапошљавање

ПОКРЕНИ СЕ ЗА ПОСАО
„Енека“ реализује пројекат уз финансијску подршку компаније „Филип Морис“, а 
значај и добри резултати постигнути у протеклих пет година обезбедили су 

подршку великог броја партнера

 
Додела ECDL сертификата за ОСИ у Краљеву

НОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

У Краљеву је завршена информатичка обука за особе са инвалиди-
тетом, у организацији Филијале Краљево НСЗ. Десет полазника ус-
пешно је савладало наставни план и програм и заслужено добило 
сертификате за обуку по ECDL стандарду. Извођач обуке била је 

Агенција за образовање „Академија“ из Чачка. Обука је трајала 90 часова, 
а одржавала се у информатичком кабинету Средње машинско-техничке 
школе „14. октобар“ из Краљева. Полазници су стекли нова знања и вешти-
не које ће побољшати њихове компетенције на тржишту рада.

Јагодина 

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТ
Суфинансирање програма и мера активне поли-
тике запошљавања у 2015. години, предвиђених 
локалним акционим плановима запошљавања, 

средствима из републичког буџета

На иницијативу јагодинске филијале НСЗ одржан је 
састанак са представницима локалне самоуправе, 
Маријом Мијатовић и Предрагом Миловано-
вићем, директором Сталне канцеларије за економ-

ски развој у локалној управи. Састанак је организован у 
просторијама Филијале Јагодина НСЗ, у циљу припреме реа-
лизације суфинансирања програма и мера активне политике 
запошљавања у 2015. години, предвиђених локалним акцио-
ним плановима запошљавања, средствима из републичког 
буџета.

„Локални акциони планови запошљавања представљају 
стратешки документ политике запошљавања на локалном 



   |  Број 606  |  28.01.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

Откако је „Болоња“ заживела на факултетима, студен-
ти су обавезни да по цео дан проводе на вежбама и 
предавањима. Међутим, како „24 сата“ откривају у 
најновијим плановима за спровођење Стратегије об-

разовања, за две године у Србији се уводи европски модел 
„парт-тајм“ студија, који ће академцима оставити довољно 
времена да раде.

- „Парт-тајм“ значи да студент иде споријим темпом. Не 
мора да уписује 60 кредита годишње, односно да пријављује 
све испите из једне године. Запослени студент пријављује 
онолико испита колико процени да ће успети да положи и 
има флексибилнији распоред вежби и предавања. Још није 
дефинисано да ли би „парт-тајм“ студенти били искључиво 
самофинансирајући или би могли да конкуришу и за буџет - 
објашњава проф. др Миодраг Поповић, проректор Универ-
зитета у Београду и сарадник Министарства просвете.

Процењује се да је због високих цена школарина, које у 

просеку износе око 1.000 евра, сваки пети студент приморан 
да нађе хонорарни посао. У најтежој ситуацији свакако су они 
који живе као подстанари и које родитељи не могу да издр-
жавају током целих студија.

- Запослио сам се још на првој години. Међутим, „Бо-
лоња“ предвиђа да сте по цео дан на факултету, да слуша-
те сва предавања и вежбе, пишете семинарске, припремате 
презентације и тако скупљате бодове. Радим као конобар и 
када сам у дневној смени све то једноставно не могу да по-
стигнем. Због посла сам обновио годину, али с том платом 
плаћам станарину и трошкове живота - прича студент права 
који већ три године живи, ради и студира у Београду.

Поред „парт-тајм” студирања, акциони планови за спро-
вођење Стратегије образовања обавезују факултете да у на-
редним годинама уводе е-учење, односно слушање наставе и 
полагање испита путем интернета.

- Тенденција је свуда у свету да се део наставе пре-
баци на електронске медије. Такво похађање наставе 
драстично смањује трошкове и погодује студентима који 
не живе близу факултета - истиче професор Поповић.

Стратегија образовања предвиђа и увођење велике ма-
туре (рок: октобар 2014. - јун 2017. године). Наиме, Министар-
ство просвете није одустало ни од увођења велике матуре. 
Према последњем концепту, велика матура састојала би се 
из полагања обавезног и опционог дела. 

Од јануара 2017. до јануара 2020. планира се и увођење 
рангирања студијских програма по квалитету, што би био 
добар оријентир будућим бруцошима, али и послодавцима. 
Увођењем ове листе повећала би се и конкурентност међу 
факултетима. Иначе, на ранг-листи нашли би се студијски 
програми и приватних и државних факултета.

У наредних годину дана утврдиће се нови и прецизни 
критеријуми за рангирање студената који могу да се шко-
лују о трошку државе. План је да један од критеријума, поред 
успеха студента, буде и његово имовинско стање. Стратегија 
предвиђа да се на факултете врати суфинансирање, тако да 
би део школарине плаћала држава, а део сами студенти.

АКТУЕЛНО   За две године у Србији европски 
модел „парт-тајм“ студија

РАД УЗ СТУДИЈЕ
Процењује се да је због високих 

школарина, које у просеку износе 
око 1.000 евра, сваки пети студент 
приморан да нађе хонорарни посао

Запослени студент пријављује оно-
лико испита колико проценије да ће 
успети да положи и има флексибил-

нији распоред вежби и предавања

    Никад више младих 
    Коначно се обистинила парола „На младима свет остаје“! 
Охрабрујући подаци далазе из Уједињених нација, према 
чијем извештају у свету има више младих него што је било 
икада раније. Готово четвртину популације у свету, 1,8 од 
укупних 7,1 милијарде, чине млади између 10 и 24 године.
  Највећи број младих је у мање развијеним земљама, 
где има највише препрека за њихово напредовање и ис-
тицање потенцијала, додаје се у извештају. Даљи подаци 
говоре да 9 од 10 младих данас живи у таквим земљама. 
У 48 најнеразвијенијих земаља света већину популације 
чине деца или адолесценти, док је у 17 земаља у развоју, 
укључујући Авганистан и субсахарске афричке земље, по-
ловина популације млађа од 18 година. Према подацима, 
Турска, која броји 19 милиона младих, има најмлађу попу-
лацију у Европи.
    Према попису из 2002. године, у Србији има око милион 
и по младих, што у односу на укупан број становника чини 
20 процената.  Средином прошлог века становништво 
Србије је припадало млађој популацији Европе, а данас 
је у групи демографски изразито старих популација, и то 
не само у европским, него и у светским оквирима. У по-
следњих 60 година удео младих се преполовио, а посебно 
се смањио број младих у уделу радног становништва. Што 
се тиче студентске популације у Србији, званични подаци 
казују да диплому факултета или високе школе у Србији 
годишње стекне 46.000 младих.
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Свако четврто дете у земљи прима дечји додатак. Иако 
је тај новац намењен најсиромашнијима, више од по-
ловине породица које га добијају немају на то право, 
показују истраживања Уницефа и Центра за либерал-

но демократске студије. Пропусте и злоупотребе требало би 
да спрече најављене измене Закона о финансијској подршци 
породицама са децом, планиране у првој половини ове го-
дине. Због злоупотреба које су вишедеценијска пракса, дечји 
додатак примају и они који не би требало. Најчешће су у при-
ватним фирмама, где већина, наводно, прима минималац 
или пак ради „на црно“.

„Нико није проверавао да ли је имовно стање такво да је 
заиста дечји додатак неопходан и да ли је то заиста подсти-
цајна мера или нешто што сви користимо као могућност, кад 
већ можемо, хајде да узмемо нешто од државе. Кад тако ка-
жемо, ми узимамо од неког детета коме је стварно потребна 
помоћ. Зато ћемо да променимо Закон о финансијској подрш-
ци породицама са децом. То ћемо урадити, ја се надам, већ у 
првој половини ове године - најавио је Александар Вулин, 
министар за рад, борачка и социјална питања.

За дечије додатке последњих година издваја се 0,3 одсто 
бруто друштвеног производа. Од европских земаља, према 
истраживању, мање издвајају само Шпанија и Чешка.

Свако четврто дете у земљи прима дечји додатак. Иако је тај новац намењен 
најсиромашнијима, више од половине породица које га добијају немају на то право

АКТУЕЛНО   Истраживања Уницефа и Центра за либерално демократске студије

ДОДАТАК У ПОГРЕШНИМ РУКАМА

ЗРЕЊАНИН   Округли сто „Дигиталне компетенције за друштво знања“

ДЕЦА РАСТУ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ
На Техничком факултету „Михајло Пупин“, у Зрењанину, одржан је оругли сто „Дигиталне компетенције за друштво 

знања - ИКТ у настави техничког и информатичког образовања“, у организацији Регионалног друштва за техничко и инфор-
матичко образовање, Друштва педагога техничке културе Србије и Техничког факултета „Михајло Пупин“. 

Отварајући скуп, декан факултета проф. др Милан Павловић подсетио је да је ТФ „Михајло Пупин“ био пионир како на 
пољу увођења и развоја политехничког образовања као студијског смера, тако и интеграције информатике у политехничко 
образовање.  

„Округли сто о ИКТ у настави техничког и информатичког образовања значајан је јер се разговара о изменама у нацио-
налном образовању и његовој стратегији. То је већ уграђено у садашњи план и програм, али је потребно да се прво направе 
стандарди и одређена правила како ће се пратити неко подручје, јер постоји опасност да се један део информатичке техноло-
гије, уместо да се унапреди, руинира“, истакао је проф. др Слободан Попов, уводничар на округлом столу. 

„Деци рођеној после 2000. године треба прилагодити наставу, јер она једноставно расту у дигиталном свету. Технички 
факултет већ дуже од три деценије школује наставнике информатике и наставнике технике и информатике. Коришћење 
информацијско-комуникационих технологија веома је корисно у свим наставним предметима“, рекла је проф. др Драгана 
Глушац, модератор скупа.

И проф. др Десанка Радуновић, по професији математичар и професор на Математичком факултету, сложила се да 
школа није у духу времена: 

„Ученици интензивно користе сва достигнућа модерних технологија, а школа је остала врло класична, и то је сада једна 
шизофрена ситуација. Отуда је школа досадна ученицима и отуда део одговора за нека лошија постигнућа нашег школства“. 

Зоран Аврамовић, директор Завода за унапређење образовања и васпитања, најавио је образовну иновацију - елек-
тронске уџбенике, као и електронске допуне уџбеника. Једна од тема дискусије била је посвећена односу дигиталне компе-
тенције, тржишта рада и предузетништва. А.Штрбац

Косовска Митровица

ОБУКОМ БЛИЖИ 
ПОСЛУ

У организацији Филијале Косовска Митровица НСЗ, 
у децембру 2014. године започета је реализација 
обуке за тржиште рада - Производња садног мате-
ријала у пластеницима, у коју је укључено 5 лица са 

евиденције незапослених. Извођач обуке је Aгенција ,,Ака-
демија“ из Чачка.

Током двомесечне обуке, са укупним фондом од 252 
часа, полазници ће се кроз теоретску наставу и практичан 
рад на терену упознати са основним елементима произ-
водње садног материјала у пластеницима и добити нове 
информације које ће по завршетку обуке моћи да примене 
у раду.

Селекција полазника обављена је на основу заин-
тересованости незапослених за стицање нових знања и 
вештина у области пољопривреде, уз могућност практичне 
примене. По завршетку обуке полазници ће добити серти-
фикате, који ће им уз већ стечена знања помоћи да буду 
конкурентији на тржишту рада, да се запосле или започну 
сопствени посао.
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У 2015. години, према прогнозама Међународног мо-
нетарног фонда, очекује се опоравак и раст глобал-
не економије од 3,8 одсто, у поређењу са прошлого-
дишњих 3,3 одсто. Светски аналитичари процењују да 

ће глобални раст предводити Кина и САД, док ће еврозона 
поново постати болна тачка светске привреде, са минимал-
ним растом од 0,8 одсто. Кинеска привреда ће у овој години 
успорити раст са прошлогодишњих 7,3 на 7,1 одсто, јер ће се 
окренути већој унутрашњој потрошњи, на уштрб инвести-
ција, сматрају аналитичари, а наводи АП.

Један од разлога за очекивани опоравак глобалне прив-
реде је ниска цена нафте, која је пре-
половљена од лета прошле године, па 
аналитичари очекују да ће се задржа-
ти на том нивоу и у 2015. и подстаћи 
раст у већини земаља, јер ће потроша-
чи моћи више новца да издвоје за дру-
ге ствари, док за компаније то значи 
мање трошкове пословања. Ниска цена 
нафте могла би помоћи економијама 
ЕУ и Јапана да одрже минимални раст 
БДП-а. Према процени аналитичара „Економист магазина“, 
Кина је и даље највећи нето извозник директних страних 
инвестиција у свету и јуан би могао да се придружи клубу 
изабраних земаља које претендују да буду власници светске 
резервне валуте. 

Успоравање ки-
неске привреде, према 
оценама светских ана-
литичара, могло би да 
утиче на остатак света 
двојако. Прво: извоз у 
Кину би ослабио, а то би утицало на земље као што је Немач-
ка, јер би опала тражња за алатним машинама неопходним 
за индустријску експанзију Кине и за сировинама попут оних 
из Аустралије. Успоравање кинеске привреде у 2015. уједи-
ниће произвођаче нафте да одрже ниску цену „црног злата“ у 
овој години. Друго: према очекивањима аналитичара, Кина 
ће извозити дефлацију у остатак света, јер цене робе из Кине 
већ падају и тај тренд ће се наставити. САД и Европа ће бити 
преплављене јефтином кинеском робом, што у случају евро-
зоне може довести до дефлације. 

Аналитичари инвестиционе 
банке ЈП Морган Чејс и ИХС Гло-
бал Инсајта, сматрају да ће САД 

у 2015. имати највећи раст у протеклој деценији, од 3,1 одсто. 
Убрзање раста америчке привреде је кључни разлог зашто 
аналитичари очекују да глобална економија расте брже, на 
око три одсто, у односу на 2,5 одсто у 2014. години.   

Јапан, трећа по величини економија света, како се оче-
кује, могла би да расте скромних 0,8 одсто, према проценама 
ОЕЦД-а и ММФ-а, што представља пад са 0,9 одсто, колико 
се прогнозира да ће бити на крају 2014. године, уз подсећање 
на значајних 1,54 одсто у 2013. Јапан је изгубио свој замајац 
раста још у априлу 2014., након што је премијер Шинзо Абе 
увео порез на потрошњу, а друго повећање тог пореза, зака-
зано за октобар 2015. године, премијер Абе можда ће одло-
жити, преноси часопис „Бизнис вик“. 

Поред Кине и Индија је класификована као „економија у 
настајању“ од стране ОЕЦД-а, а очекује се да њена економија 
расте робусних 6,4 и 6,6 одсто у 2015. години, према проце-
нама ММФ-а и ОЕЦД-а, што је значајан пораст у односу на 
5,6 одсто у 2014. 

Немачки „Дојче веле“ преноси процене европских ана-
литичара да ће еврозона поново постати болна 
тачка светске привреде, јер се у 2015. предвиђа 
минималан привредни раст од свега 0,8 одсто. 
Према прогнози Бундес банке, немачка прив-
реда ће 2015. године имати раст од само једног 
процента. Британски „Гардијан“ сматра да ће 
се светска економија у 2015. наћи на раскршћу, 
јер ће једна стаза водити ка опоравку, уколико 
цена нафте на светском тржишту остане ниска, 
што ће подстаћи потрошњу и инвестиције. Дру-

га стаза може водити у рецесију, јер се очекује да би финан-
сијска криза могла избити на тржиштима у развоју. 

У невољама се може наћи и еврозона, с обзиром да је 
Грчка потенцијални извор нестабилности. Према проценама 
аналитичара „Гардијана“, руска привреда ће се наћи пред ду-
боком рецесијом у 2015. години, чак и пре драматичног пада 
рубље. Дубина тог пада зависиће од тога шта се буде дешава-
ло са ценом нафте и колико ће бити јаке маказе економских 
санкција Запада према Русији, пише „Гардијан“.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Ко ће вући економске конце у 2015. години?

ЈЕФТИНА НАФТА ЗА ПРИВРЕДНИ РАСТ
Успоравање кинеске привреде у 2015. ујединиће произвођаче нафте да одрже ниску цену 
„црног злата“ у овој години. Аналитичари сматрају да ће САД у 2015. имати највећи раст у 
протеклој деценији, од 3,1 одсто, док ће, према прогнози Бундес банке, немачка привреда 

2015. имати раст од само једног процента

Индију је ОЕЦД класификовао 
као „економију у настајању“, а 
очекује се раст од робусних 6,4 

и 6,6 одсто

Ниска цена нафте могла би 
помоћи економијама ЕУ и 

Јапана да одрже минимални 
раст БДП-а 
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Мађарска је једна од ретких 
држава чији су грађани пре 
десетак година масовно ди-
зали кредите у швајцарским 

францима, чији курс данас не изазива 
панику ни међу дужницима, али ни у 
влади премијера Виктора Орбана. 
Орбану је обећање да ће решити про-
блем кредита било једно од важнијих 
полуга доласка на власт. После више-
годишње борбе с ЕУ, која је негодовала 
због задирања власти у тржиште ка-
питала, мађарска влада је омогућила 
дужницима да кредите у страним валу-
тама претворе у кредите у домаћој ва-
лути, по повољном курсу, а у пролеће ће 
дужницима почети да стижу и одштете 
због неправедних поступака банака.

„Крајем прошле године одлучено 
је да се кредити у францима и еврима 
претворе у кредите у форинтама, по 
фиксном курсу испод тржишне вред-
ности, тако да промена курса швајцар-
ског франка неће имати утицаја на кре-
дите који износе око десет милијарди 
евра“, обајснила је шефица „Ројтерса“ за 
Мађарску Кристина Тан.

Процењује се да грађани Мађарске 
имају још 540 милијарди форинти (1,7 
милијарди евра) кредита у францима, а 
највећим делом реч је о кредитима за 
аутомобиле, које је раст франка ипак 
погодио. При конвертовању кредита 
узета су два референтна курса - средњи 
курс Мађарске народне банке од 7. но-
вембра, када је донета одлука о конвер-
товању и курс од 16. јула, када је Врхов-

ни суд донео одлуку да су банке биле 
неправедне у појединим случајевима, 
када је реч о кредитима у страним ва-
лутама.

Конвертовање кредита почело је 
одлуком Монетарног савета да цен-
трална банка за конвертовање мора 
банкарском сектору да осигура девет 

милијарди евра. 
Затим је централна 

банка са учесници-
ма у процесу скло-
пила уговор којим 

се обавезује да ће им осигурати износ 
потребан да се умањи курсни ризик 
операције, а заузврат су се кредитне 
институције обвезале да ће новац за 
конвертирање купити од ње, а не на де-
визном тржишту.

Министарство економије најавило 
је и гашење кредита у страним валу-
тама. На темељу одлуке Врховног суда 
влада је одредила да банке, њих око 

400, морају обештетити 
кориснике. Дужници који 
су са банкама склопили 
нагодбу исплату очекују 
на пролеће, што би озна-
чило и последњи корак у 

гашењу кредита у страним валутама. 
Централна банка Мађарске издвојила 
је три милијарде евра из резерви, ради 
подршке банкама.

У Хрватској нису били ни близу тако 
прецизни као Мађари. У меморандуму 
који су прошле године банкари пот-
писали са владом договорено је да се 
продуже рокови отплате, и то највише 

до 75 године 
живота корис-
ника кредита. 
Банке су се 
обавезале да 
ће скратити 
рокове овако 
п роду жени х 
зајмова када 
франак падне 
и клијент то 

затражи. Банкари су се обавезали и да 
ће то радити без накнаде.

Иста мука мучи и 30.000 српских 
клијената. Банке код којих су задужени 
су различите, а заједничко свим клијен-
тима је да су због тешкоћа проузроко-
ваних растом франка и промене камата 
подигли тужбе. Четири су већ решене 
позитивно у корист клијената. У Црној 
Гори је централна банка предложила 
банкарима да до октобра смање кама-
те. Уколико то не учине, она ће их про-
писати.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Мађарски рецепт за најновији раст вредности швајцарског 
франка

КАКО СУ МАЂАРИ ПОБЕДИЛИ „ШВАЈЦАРЦЕ“
После вишегодишње борбе с ЕУ, која је негодовала због задирања власти у 

тржиште капитала, мађарска влада омогућила је дужницима да кредите у 
страним валутама претворе у кредите у домаћој валути, по повољном курсу

У пролеће ће дужницима 
почети да стижу и одштете 
због неправедних поступака 

банака

Конвертовање кредита 
почело одлуком Монетарног 
савета да централна банка 
за конвертовање мора бан-
карском сектору да осигура 

девет милијарди евра
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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)


