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ЛАЖНА НАДА АЗИЛА
ТЕМА БРОЈА - Новембар је ударни месец, када многе породице у одласку 

виде једини начин да презиме. Према попису из 2013. године, у Србији 
живи око 140.000 Рома, а према проценама локалних власти - у 750 

ромских насеља живи око 255.000 Рома
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УВОДНИК

МЕТЛА БЕЗ ДРШКЕ
За 500 слободних места у градској чистоћи прија-

вило се 94.000 кандидата. За овај посао образовање 
није битно. Све што вам је потребно, осим мишића и 
здравља, јесте возачка дозвола. „То је било као да сам 
добио на лутрији, запослио сам се прошле године, након 
осам година чекања. Када постанете ђубретар, сигурни 
сте да ћете увек имати посао. Ја сам желео сигурност, а 
уз овај посао то сам и добио“, прича 30-годишњак који 
се сваког дана буди у четири ујутру. У ком граду до те 
мере јуре за метлом, а од којих послова у Србији сви 
беже, сазнаћете на осмој страни „Послова“.

Зашто су се на оптуженичкој клупи, поред оних 
који не желе да раде, нашли и они који су без остатка 
посвећени послу, објашњавају француски аналитичари. 
Скривени трошкови због претераног остајања на послу, 
који доводе до повреда на раду и психичке нестабилно-
сти, Француску годишње коштају између 14 и 25 ми-
лијади евра, док изостанци са посла коштају у просеку 
око девет милијарди евра. Коме веровати? Проверите на 
петој страни, као и да ли ће без посла остати 60.000 рад-
ника у руским медијима и да ли ће свако друго радно 
место у Белгији у наредних двадесет година бити за-
мењено компјутером или роботом. 

Од 202 ученика ромске националности који су 1. 
септембра кренули у Основну школу „Краљ Петар I“ у 
Нишу, 58 је напустило школу после одласка у иностран-
ство, што је три пута више него пре две године. Многа 
ромска деца се са српским језиком сретну тек у првом 
разреду. „У школи у којој радим, од 30 уписаних прва-
ка јесенас 20 није говорило српски“, наводи Адријана 
Аметовић. Према попису из 2013. године, у Србији 
живи око 140.000 Рома, док према проценама локалних 
власти у 750 ромских насеља живи око 255.000 Рома. У 
сусрет новој Стратегији за унапређење положаја Рома, 
у нашој Теми броја. 

На страници Друштво пратимо пут Сузане Вељо-
вић од отказа до властите фирме, уговора о додели 
субвенције за самозапошљавање и добијених средста-
ва од НСЗ, уз помоћ којих је изашла из најдужег реда у 
Србији - реда незапослених. Данас је сама свој мајстор, 
послодавац, производи слатко од шумске боровнице, 
шумске јагоде, купине, џемове од виноградарске брес-
кве, односно шевтелије, мешани џем од дуње и јабуке, 
пекмез од шљива с румом, ајвар с медом... Зимницу је 
претворила у бизнис и ван граница Србије.

Обуке су, искуство говори, поуздан ветар у леђа 
многим каријерама. Захваљујући програму обуке за 
унапређење квалитета људских ресурса у туризму, по-
сао је недавно добило 205 младих особа из југозападне 
Србије. Обука је спроведена у хотелима на Копаонику, 
Златибору и Краљеву, у оквиру Програма развоја при-
ватног сектора у југозападној Србији, који реализује 
Регионална развојна агенција Златибор из Ужица, а фи-
нансира Влада Швајцарске, која је у протеклих 20 годи-
на у развојне пројекте у Србији инвестирала 300 мили-
она франака. И о тим резултатима на страни Актуелно. 

Милош Чолић
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Аеродром „Никола Тесла“

ПОСАО ЗА ЈОШ 150 ЉУДИ
Београдски аеродром „Никола Тесла“ због проши-

реног капацитета и повећања саобраћаја планира да у 
мају запосли још 150 људи. Представници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и аеродро-
ма, потписали су са синдикатима колективни уговор који 
је знатно повољнији за раднике.

За београдски аеродром 2014. је била рекордна по 
броју путника, а надлежни се надају да ће 2015. бити још 
боља, јер како су рекли, само у јануару ове године број 
путника повећан је за 14 одсто у односу на исти прошло-
годишњи период.

„Што се тиче пословодства, намеравамо већ у мају 
да отворимо 100-150 нових радних места, због проши-
рења капацитета и повећања саобраћаја“ изјавио је Саша 
Влаисављевић, генерални директор Аеродрома „Никола 
Тесла“. Најновији подаци су показали да је у јануару ове 
године београдски аеродром посетило више од 300.000 
путника. Такође, повећан је број полетања и слетања за 
чак девет одсто у односу на прошлу годину. 

Министар привреде Жељко Сертић изјавио је да ће 
држава и даље кроз разне програме помагати не-
развијене општине на југу Србије. Он је након раз-
говора са председницима општина Прешево, Буја-

новац и Медвеђа, Рагми Мустафом, Нагипом Арифијем и 
Драгишом Павловићем, подсетио да су већ преко Коорди-
национог тела подељене субвенције у укупној вредности од 
260 милиона динара и да је планирано још 166 милиона за 
финансирање различитих пројеката у те три општине.

„Важно је развијати економију, јер је то живот. Плани-
рамо да отварамо бизнис инкубаторе, како бисмо овај део, 
поред Коридора 10, учинили атрактивнијим за инвеститоре. 
Идеја је да Београд не буде тако далеко од других крајева. 
Зато је веома важно да сви потези буду у интересу земље и 
зато је највише послова премијера и Владе Србије окренуто 
ка економији“, нагласио је Сертић.

Нагип Арифи је изразио задовољство што се министри 
интересују за југ Србије.

„Од 2007. године ниједан министар привреде није био у 
Бујановцу и зато смо задовољни што је министар данас овде 
са комплетном екипом. Презентовали смо министру и ње-
говом тиму потенцијале овог краја и надамо се развоју еко-
номије, јер добра економија даје и политичку стабилност“, 
рекао је Арифи.

Председник Координационог тела Зоран Станковић 
оценио је да је разговор са председницима три општине био 
веома конкретан и зато очекује да 2015. година буде година 
развоја на подручју Прешева, Бујановца и Медвеђе.

Након разговора са председницима општина, Сертић је 
у Бујановцу посетио предузеће „Мегал“, које се бави произ-
водњом котлова за парно грејање. Након посете тој фабрици, 
у којој је запослено 120 радника, Сертић је казао да таква 
предузећа имају перспективу. 

„Влада Србије помоћи ће ‚Мегалу‘ да своје производе 
пласира и на тржише Белорусије и Русије, али и да успостави 
сарадњу са немачким компанијама“, рекао је Сертић новина-
рима након обиласка фабрике.

„Мегал“ је из Фонда за развој добио кредит од 44 мили-
она динара који, како је истакао Сертић, уредно отплаћује. 
Предузеће годишње произведе више хиљада котлова и 50 
одсто извезе у земље региона.

Министар за рад, 
з а п о ш љ а в а њ е , 
борачка и со-
цијална питања 

Александар Вулин уручио 
је у Бујановцу 126 решења о 
заосталим потраживањима 
бившим радницима преду-
зећа „Лагадо“ које се налази 
у стечају.

„Ова влада се понаша 
потпуно недискриминатор-
ски. Ми не полазимо од тога 
да је неко пре нас био крив за 

нешто. Ми хоћемо да реша-
вамо проблеме, а решаваће-
мо их у складу са законским 
оквиром. За све смо обезбе-
дили новац, обезбеђено је 
500 милиона динара за ове 
сврхе“, рекао је Вулин.

„Немојте заборавити 
на Фонд солидарности, да 
држава измирује туђа дуго-
вања, овај дуг није направи-
ла држава, али свеједно, ми 
ћемо урадити све“, рекао је 
Вулин.

ПРИВРЕДА   Држава ће помагати привредницима на југу Србије

ЕКОНОМИЈА ЈЕ ЖИВОТ

БУЈАНОВАЦ

УРУЧЕНА РЕШЕЊА
О ЗАОСТАЛИМ ПОТРАЖИВАЊИМА

РАДНИКА „ЛАГАДА“

Подељене субвенције у укупној вредности од 260 милиона динара и планирано још 166 милиона 
за финансирање различитих пројеката у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа



   |  Број 610  |  25.02.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Сузана Вељовић се до 2009. го-
дине налазила у најдужем реду 
у Србији - незапослених. Као 
инжењер прехрамбене техноло-

гије добила је отказ у фирми у којој је 
радила као технолог. Шансу да из тог 
реда иступи потражила је у Национал-
ној служби за запошљавање и пројекту 
„Пут до успешног предузетника“. По 

завршеној обуци била је само једна од 
многих који су је завршили. Данас је 
сама свој мајстор, послодавац.

Са НСЗ склопила је уговор о доде-
ли субвенције за самозапошљавање. 
Национална служба за запошљавање 
одобрава до 160.000 динара за запо-
чињање сопственог бизниса, док ло-
калне самоуправе у овим пројектима 
самостално одређују висину помоћи. 
Услов за добијање свих ових субвенција 
јесте да учесници конкурса заврше обу-
ку у НСЗ или другој установи, напишу 
бизнис-план и током пословања уредно 
измирују своје обавезе према држави. 

Од 2009. године Сузана Вељовић 
има фирму „Натурал фуд“ (Natural food) 
и бави се производњом здраве и орган-
ске хране, а однедавно своје производе 
извози и у Немачку. 

„По струци сам технолог и зато сам 
одлучила да се бавим узгојем органске 
хране. На породичном имању у Суваји 
имамо воћњаке, тако да сам имала си-
ровине за производњу. Здрава храна је 
тренд у свету, па сам одлучила да по-
кренем производњу џема и слатког без 
конзерванса и вештачких боја“, каже 
Сузана.

Сузана већ годинама домаћице 
широм Србије снабдева сирупом од 
дрена и шипка, од којег уз мало труда 
касније настаје џем. Њен најдуготрај-
нији рецепт је свакако како се уз помоћ 
скромних бесповратних средстава др-
жаве и приватних фондова може на-
правити одржив бизнис.  Тим путем се 
креће све већи број незапослених, који 

су свесни да немају друге него да сами 
себи нађу посао и постану послодавци.

Сада се искључиво баве 
прављењем различитих производа од 
воћа и поврћа по рецептурама. Осим 
ње, за сада се овим послом баве и син 
и ћерка, а у сезони ангажује бераче шу-
мских плодова. „У мом окружењу има 
много људи који се баве и производњом 
млечних производа, за које такође по-

стоји интересовање“, објаснила је ре-
портеру часописа „Бизнис и финансије“ 
ова предузимљива жена.

Поред помоћи НСЗ током развоја 
пословања, Сузана је добила средства 
и од компаније „Филип Морис“ и НВО 
„Енека“, како би дошла до опреме за 
повећање капацитета производње. 
„Филип Морис“ и „Енека“ сваке године 
расписују конкурс под називом „Покре-
ни се за посао“, на којем се учесницима 
додељује финансијска али и неопходна 
саветодавна помоћ и пословна обука.

Производни програм ове фирме 
веома је занимљив: слатко од шумске 
боровнице, шумске јагоде и купине и 
шљива са орасима, џемови од виногра-
дарске брескве, односно шевтелије, ме-
шани џем од дуње и јабуке и пекмез од 
шљива с румом. Посебно је интересан-
тан ајвар с медом и сок од парадајза с 
босиљком.

Највеће препреке са којима се Су-
зана Вељовић сусреће су финансијске 
природе, а у Блацу јој одговара здраво 
и природно окружење погодно за про-
изводњу органске хране. 

„Своје производе највише продајем 
великим фирмама из Београда, преко 
синдиката. Фирму сам регистровала 
пре годину дана и за сада сам задовољ-
на. Производња тече континуирано то-
ком целе године, јер сировине чувам у 
хладњачи“, објашњава Сузана и додаје 
да је као домаћица одувек спремала 
зимницу за своју породицу, само је сада 
повећала количину.

„У првој години пословања произ-
водили смо мало, али смо потом уз по-
моћ програма ‚Покрени се за посао‘ зна-
чајно покренули капацитете. Сада већ 
производимо довољно да можемо да 
извозимо у Немачку. Мислим да је на-
шем успеху највише допринео квалитет 
производа, али и наш труд да обезбе-
димо довољне количине робе за извоз. 
На пример, на манифестацији ‚Дани 
шљиве‘, у Блацу, упознали смо клијенте 
који су на сајам наменски дошли како 
би пронашли и уговорили производњу 
пекмеза од шљива без шећера. Први 
контингент производа већ је продат у 
Немачкој, а овог месеца  биће послат и 
други, дупло већи.

ДРУШТВО   Пут Сузане Вељовић од отказа до властите фирме

ЗИМНИЦУ
ПРЕТВОРИЛА
У БИЗНИС

Обука у НСЗ 
и средства за 

самозапошљавање 
први ветар у леђа. 
Фирма „Натурал 

фуд“ се бави 
производњом здраве 

и органске хране, 
а однедавно своје 

производе извози и 
у Немачку

    Више новца мушкарцима
  Подносиоци захтева за доделу суб-
венција НСЗ су најчешће мушкарци 
(55,62 одсто), који се у већини слу-
чајева опредељују за делатности из 
обасти производње, производног 
занатства, здравствених и интелек-
туалних услуга, услужног занатства, 
хотелијерства и ресторанства. Поред 
тога, постоји велико интересовање и 
за субвенцију за самозапошљавање 
за особе са инвалидитетом. До 20. но-
вембра прошле године заључена су 
72 уговора о додели ових субвенција.
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Радохоличари су штетнији по фирме него запослени 
који изостају с посла, тврде француски аналитичари, 
уз образложење да су скривени трошкови због пре-
тераног остајања на послу, који доводе до повреда на 

раду и психичке нестабилности, далеко већи него у случају 
одсуства.

Зависност од посла, болест савременог друштва, која се 
обично везивала за Јапанаце, проширила се и на европски 
континент, посебно у време последње финансијске кризе, 
која је почела 2008. године, када су запослени због страха 
од губитка посла остајали по 12 и више сати на послу, пише 
лист „Фигаро“. Француски аналитичар Матје Поаро, осни-
вач консултантске куће „Мидори консалтинг“, наводи да је 
2012. године у Француској 4,53 одсто запослених изостало са 
посла, док је стопа оних који су прековремено радили далеко 
већа и износи између 6,34 и 9 одсто. Овај стручњак за квали-
тет живота процењује да скривени трошкови због претераног 
остајања на послу Француску годишње коштају између 14 и 
25 милијарди евра, док изостанци са посла коштају у просеку 
око девет милијарди евра.

У Шпанији више од 12 одсто популације пати од радохо-
лизма, а осам одсто запослених ради више од 12 сати дневно. 
Сваки седми запослени Швајцарац пати од депресије услед 
премора на послу, преноси „Фигаро“.

РАДОХОЛИЧАРИ НА 
ОПТУЖЕНИЧКОЈ КЛУПИ

БЕЗ ПОСЛА 60.000 РАДНИКА?

ЈАПАН 
ОД 1997. НАЈНИЖА СТОПА 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

ГОРЕ - ДОЛЕ   Зависност од посла, болест 
савременог друштва

Скривени трошкови због претераног остајања 
на послу Француску годишње коштају између 

14 и 25 милијарди евра, док изостанци са 
посла коштају око девет милијарди евра

Руско Министарство за везе и масовне комуникације 
прогнозира да ће 15 до 20 одсто радника у руским 
медијима остати без посла због економске кризе. Како 
пише лист „Известија“, те податке је министарство 

доставило потпредседници владе Олги Голодец, на седници 
Радне групе за мониторинг на тржишту рада.

Према подацима листа, без посла би могло да оста-
не 60.000 радника у медијима. У Министарству за везе и 
масовне комуникације наводе да је ситуација у медијима 
једна од оних које највише забрињавају. Главни проблем је 
смањење рекламног тржишта због кризе. Талас отпуштања 
у медијима почео је крајем прошле године. Објављено је да 
су део запослених морали да отпусте „Росијскаја газета“, „Ве-
черњаја Москва“, Лента.ру, медијски холдинг „Њуз медиа“, 
коме припадају телевизијски канал „Лајф њуз“ (LifeNews) и 
лист „Известија“ и други.

У Јапану је тржиште рада наставило да се побољшава, 
при чему је стопа незапослености у децембру прошле годи-
не пала на 3,4 одсто, што је најнижи ниво од 1997. године. У 
децембру је и инфлација у Јапану успорила, пети месец заре-
дом. Стопа незапослености се у 2014. години смањила за 0,4 
процентна поена, на 3,6 одсто у просеку, док је у децембру 
била 3,4 одсто.

Указује се да код тих добрих статистичких података тре-
ба, између осталог, имати у виду да је повећан број запосле-
них који не раде пуно радно време или су повремено радно 
ангажовани, пре свега међу лицима старијим од 65 година.

Економска криза закуцала и на врата
руских медија

БЕЛГИЈА

РОБОТИЗАЦИЈА УГРОЖАВА 
СВАКО ДРУГО РАДНО МЕСТО

Свако друго радно место у Белгији могло би у наред-
них двадесет година да буде замењено компјутером или 
роботом. Сваки трећи запослени Белгијанац који обавља 
рутинске послове, попут административних службеника, 
продаваца или секретара са просечним месечним при-
мањима, могао би да буде отпуштен због компјутериза-
ције или роботизације, наводи се у студији банке ИНГ. Око 
420 различитих врста послова у Белгији биће угрожено 
компјутеризацијом и роботизацијом, наводи се у студији 
ИНГ-а и додаје да је тај тренд опаснији по запослене у Бел-
гији него у САД. Белгијанци, међутим, не треба да паниче, 
јер иако многи послови могу да буду аутоматизовани, то 
не значи да ће тако бити и учињено у будућности. Осим 
тога, захваљујући новим технологијама, међу којима је и 
роботика, отварају се нова радна места. 



   |  Број 610  |  25.02.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

„У Србији има више од 750 неформалних ромских на-
сеља и највећи изазови нове Стратегије за унапређење поло-
жаја Рома биће питање становања и завршетка школовања“, 
изјавила је директорка Канцеларије за људска и мањинска 
права Сузана Пауновић. Она је додала да је крајњи рок за 
доношење те стратегије трећи квартал ове године. 

Пауновићева је на конференцији „У сусрет новој Стра-
тегији за унапређење положаја Рома“ подсетила да Србију 
очекује израда новог документа, који ће бити усаглашен са 
документом „Европа 2020“ и који ће пратити политику Владе 
Србије у процесу придруживања ЕУ. Према њеним речима, 
изузетно је значајно доношење нове стратегије, која је део 
акционог плана за преговарачко Поглавље 23. 

„Претходна стратегија дала је значајне резултате. Имали 
смо значајне помаке када је у питању образовање деце, већа 
укљученост у образовни систем, решавање питања у вези 
са обезбеђивањем личних докумената припадника ромске 
мањине, решавање питања у локалним заједницама ангажо-
вањем ромских координатора“, указала је Сузана Пауновић.

Председник Савета за унапређивање положаја Рома Не-
над Иванишевић рекао је да ће се интензивирати рад тог 
тела и да ће већ за десетак дана Савет расправљати о полаз-
ној студији за израду стратегије за инклузију Рома у Србији. 
Наводећи да више нема времена и да се доста чекало, подсе-
тио је да је потписан документ о новој Декади Рома, чији је 
циљ да се њихов положај побољша.

Заменик директора Канцеларије за људска и мањинска 
права Драгољуб Ацковић рекао је да се нови стратешки 
документ мора разликовати од претходног теоријски и прак-
тично и да у његовој изради морају да учествују Роми.

Према речима председника СКРУГ - Лиге Рома Османа 
Балића, стуб тог документа мора да буде култура, али би 

требало да се говори и о безбедности, међуромском дијалогу 
и да има дозу обавезности.

Међу изазовима је и питање завршетка школовања деце 
која су у школе уписана захваљујући мерама афирмативне 
акције, јер је све више малих Рома који напуштају школо-
вање.

„Од 202 ученика ромске националности која су 1. сеп-
тембра кренула у Основну школу ‚Краљ Петар I‘ у Нишу, 58 
је напустило школу због одласка у иностранство, што је три 
пута више него пре две године. Миграције су сталне, али 
су посебно изражене у зимским месецима, а на одлазак се 
углавном одлучују родитељи са децом у нижим разредима 
основне школа. Ромске породице се, међутим, враћају из 
иностранства после неког времена, јер не могу да обезбеде 
стални боравак, а деца по повратку имају проблем са прила-
гођавањем када крену у школу“, изјавила је агенцији „Бета“ 
педагошка асистенткиња Адријана Аметовић.

„Сиромаштво и безнађе главни су разлози због којих 
ромске породице одлазе из Ниша. Роми овде живе на мар-
гинама друштва, немају могућност да раде и зараде новац 
за живот и школовање деце“, рекла је Адријана, која 17 годи-
на ради као педагошка асистенткиња, нагласивши да су и 
ранијих година целе ромске породице одлазиле у иностран-
ство, али никада у оволиком броју као сада.

„Миграције су сталне, а новембар је ударни месец. Тада 
крећу хладни дани и многе породице у одласку виде једини 
начин да презиме зиму“, рекла је Адријана Аметовић и до-
дала да пут Немачке, али и других европских земаља, крећу 
углавном породице са млађом децом. Углавном су то деца 
од првог до четвртог разреда, ређе деца старијих разреда. 
Што су деца старија, то се породице теже одлучују да проме-
не средину. Током боравка у иностранству они зараде нешто 
пара, али недовољно да би боље живели када се врате.

„Деца након повратка, међутим, поново морају да прођу 
период прилагођавања, као и када први пут полазе у школу. 
Многа деца се са српским језиком сретну тек у првом раз-
реду. У школи ‘Краљ Петар I’, у којој радим, од 30 уписаних 
првака јесенас, 20 није говорило српски”, навела је Адријана.

ТЕМА БРОЈА   У сусрет новој Стратегији за унапређење положаја Рома

Сиромаштво и безнађе главни су разлози 
због којих ромске породице одлазе из Ниша 

ЛАЖНА НАДА АЗИЛА
Миграције су сталне, а новембар је ударни месец. Тада крећу хладни дани и 

многе породице у одласку виде једини начин да презиме. Према попису из 2013. 
године, у Србији живи око 140.000 Рома, док према проценама локалних власти, 
у 750 ромских насеља живи око 255.000 Рома. Највећи изазови нове Стратегије за 

унапређење положаја Рома биће питање становања и завршетка школовања

    Аритметика угрожености
    У Европи живи између 10 и 12 милиона Рома, од којих око 
4 милиона у Турској и један милион на Западном Балкану, 
подаци су изнети у извештају Европске комисије о примени 
оквира за националне стратегије за интеграцију Рома у ЕУ. 
На тешкоће са којима се Роми суочавају у земљама Запад-
ног Балкана и Турској указано је и у извештају Европске ко-
мисије о интеграцији Рома у ЕУ. Подсећа се да су Роми врло 
често жртве расизма и дискриминације, да су искључени 
из друштва, да живе у сиромаштву и немају потпун приступ 
здравству, образовању, становању и запошљавању.
   Према свим показатељима развоја у Србији, од незапос-
лености до образовања, ромска популација се налази на 
самом дну. Квантитативно гледано, стопа сиромаштва је 
близу 50%, незапослености око 32%, а више од 60% Рома 
је без формалног образовања. Према попису из 2013. годи-
не, у Србији живи око 140.000 Рома, док према проценама 
локалних власти у 750 ромских насеља живи око 255.000 
Рома.
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Ромска деца не похађају предшколско образовање, јер 
родитељи немају пара да им купе књиге, одећу, ужину и деца 
онда пропусте прилику да у школу пођу са основним позна-
вањем језика.

„Због тога је и највећи проценат одустајања од школе 
управо у првом, другом и трећем разреду. Највећу пажњу и 
посвећујемо деци тог узраста, јер до трећег разреда они уче 
језик“, казала је Адријана Аметовић и додала да њено иску-
ство говори да ромска деца која заврше четврти разред по 
правилу завршавају и основну школу. „У свакој генерацији, 

нажалост, имамо око 20 деце која не похађају школу или до-
лазе само повремено. Њих проналазимо на улици, како перу 
стакла аутомобила, сакупљају стару харију или пластичне 
флаше.“ Родитељи те деце углавном не желе да сарађују ни са 
педагошким асистентима, нити са учитељима и социјалним 
радницима. 

„Не помажу наши готово свакодневни разговори и 
убеђивања. Њихово оправдање што деца раде и не долазе у 
школу је да они морају од нечега да живе, а деца могу више 

од њих да зараде“, каже Адријана и истиче да има и друга-
чијих примера - да после доста мука и убеђивања деца от-
ргнута са улице постану добри ђаци, али су такви примери 
ретки.

Сличан проблем имају и ромски малишани у Смедереву. 
Координаторка мобилног тима ОЕБС у Смедереву за инклу-
зију Рома Ђулијета Сулић истакла је да у четири основне 
школе у Смедереву наставу похађа 400 ромске деце.

„То можемо сматрати успехом, али проблем је што деца 
с породицом одлазе у иностранство. Од почетка школске го-
дине до данас око 60 малих Рома је отишло у иностранство с 
родитељима који траже азил. Када родитељи не добију азил, 
породица се враћа у Србију. Школа је обавезна да поново 
упише ученике, али деца која су пропустила део школске 
године не могу ваљано да прате наставу“, рекла је Ђулијета 
Сулић агенцији „Бета“.

Она се са четири члана тима састала са активом ди-
ректора основних школа у Смедереву, како би се утврдили 
кораци за праћење редовних активности ромских ученика. 
На састанку је утврђено да се после недељу дана недоласка 
на наставу може сумњати да је дете с породицом отишло у 
иностранство и договорено је да школе редовно, односно на 
седам дана, извештавају тим ОЕБС-а о недоласку ученика, 
који би требало да посетом породици утврди због чега се то 
догађа.

Ђулијета Сулић наводи случајеве у којима се деца након 
повратка разочарају због немогућности да прате наставу, 
али и примере да девојчице, после неколико година проведе-
них у азилу, долазе да наставе школовање, а комисија утврди 
да оне, са 14 или 15 година треба да похађају трећи разред 
основне школе, због чега деца постају фрустрирана.

Од 202 ученика ромске национално-
сти који су 1. септембра кренули у 

Основну школу „Краљ Петар I“ у Нишу, 
58  је напустило школу због одласка 
у иностранство, што је три пута 

више него пре две године

Многа деца се са српским језиком сретну тек 
у првом разреду. У школи у којој радим, од 30 

уписаних првака јесенас, 20 није говорило 
српски...

Александра Бачевић

    МОБИЛНИ ТИМОВИ У СОМБОРУ
   Представници сомборске филијале Националне службе за 
запошљавање (НСЗ) у последњих неколико месеци су укљу-
чени у мобилне тимове за инклузију Рома и учествују у свим 
активностима. Мрежа мобилних тимова формирана је у 20 
општина и градова Србије, у циљу стварања трајних веза 
између институција на националном и локалном нивоу са 
представницима ромске заједнице.
   Чланови мисије ОЕБС-а у Србији посетили су Сомбор и са 
представницима НСЗ, Центра за социјални рад и локалне 
администрације разговарали о интеграцији припадника 
ромске националне мањине у локалној заједници и о резул-
татима рада мобилних тимова за инклузију Рома. 
   Национални саветник за мобилне тимове ОЕБС-а Петар 
Антић је навео да резултати не зависе само од рада мо-
билног тима и његових чланова, већ и од њихове сарадње 
са органима локалне администрације, пре свега са коорди-
наторима за ромска питања. Истакнута је и посебна улога 
Центра за социјални рад, који има директан увид где и у 
каквим условима живе Роми и са каквим се проблемима 
свакодневно суочавају. 
   Запослени у Филијали Сомбор који су се укључили у рад 
мобилних тимова организовали су обуке, путем којих су ин-
формисали представнике ромске заједнице о програмима 
и мерама активне политике запошљавања. Организованим 
радом на терену овај вид саветодавног и информативног 
рада предузиман је и у ромским насељима. Г.П.
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Детиње снове о пилотирању, истраживању свемира, 
вођењу државе... мало је ко у нашој земљи и досањао. 
Са друге стране, стварност у којој је много лакше 
постати надничар, ђубретар, пастир или неговатељ 

старих - не делује тако примамљиво. Зато су, и поред солидне 
зараде, ова занимања непожељна, чак и у време када на све 
стране пљуште откази.

Ђубретари
Већини грађана Србије непријатна је сама помисао да их 

непознати, а камоли познати људи гледају док чисте улице 
и гурају руке у канте и контејнере, али запослени у градској 
чистоћи зарађују сасвим пристојан новац. Месечна зарада 
чистача улица износи око 30.000 динара, док ђубретари за-
рађују још више.

Геронтодомаћице
Геронтодомаћице су на цени, али мало ко одлучује да се 

бави овим послом. Овај посао је непопуларан, јер подразу-
мева озбиљне физичке напоре и психолошку стабилност. На 
њега се обично одлучују жене које су дуго на тржишту рада 
и немају посла, али многе брзо и одустају. У државним уста-
новама им је плата око 40.000 динара, док им приватници 
плаћају и до 70.000 динара.

Грађевински радници
Рад на грађевини, посебно помоћни грађевински посло-

ви, добро су плаћени, али чишћење шута није најпожељнији 
посао на свету. Чишћење шута се плаћа до 2.000 динара за 
осам сати, али и они који прихвате овај посао брзо одустану.

Дрвосече
Дрвосече у летњој сезони месечно могу да зараде око 

1.000 евра, док у јесен зарада опада и износи 500 евра, уз 
обезбеђен смештај и храну. Због лоших услова рада, попут 
рада на отвореном по свим временским приликама и непри-
ликама, посао дрвосече није најпожељнији.

Пастири
Међу 780.000 званично незапослених у земљи готово је 

немогуће пронаћи оне који би зарађивали чувајући овце или 
краве. За чување оваца незапослени могу да добију између 
200 и 700 евра месечно, а уз плату имају обезбеђен и стан и 
храну. Ипак, мало ко жели да се лати чобанског штапа.

Возачи аутобуса и камиона
Просечна плата шофера износи око 45.000 динара, али 

цео дан у аутобусу, усред градске гужве, већини грађана, 
па чак и оних незапослених, не делује привлачно. Возачи 
камиона зарађују бар 1.000 евра, поготово они који возе ван 
земље, али живот на точковима изгледа није за свакога, јер 
је ово посао од којег многи брзо одустају.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Од којих послова у Србији сви беже?

ШТО ДАЉЕ ОД МЕТЛЕ 
У време када на све стране пљуште откази, занимања попут надничара, 

ђубретара, пастира, неговатеља старих не делују тако примамљиво и поред 
солидне зараде

За 500 слободних места у градској чистоћи 
Њујорка - 94.000 кандидата

  Годишња плата радника градске чистоће у Њујорку дос-
тиже чак 70.000 долара, те се не треба чудити што многи 
прижељкују посао ђубретара, који у највећем граду Аме-
рике имају статус хероја. Онај ко тражи да се запосли као 
ђубретар у Њујорку мора да се наоружа стрпљењем, јер се 
на ред чека и по неколико година. Према подацима које је 
објавила Санитарна служба Њујорка (DSNY), само ове го-
дине је било 94.000 кандидата за 500 слободних места у 
градској чистоћи. 
  Јагма је велика, јер су плате атрактивне. Почетник зарађује 
34.000 долара годишње, а након само пет година тај износ 
се удвостручује. Тако, иако се зна да ће бити изложени хлад-
ноћи, киши, прљавштини и сменама које трају и по 12 сати, 
кандидата је сваке године све више.
  „За овај посао образовање није битно. Све што вам је по-
требно, осим мишића и здравља, јесте возачка дозвола Ц 
категорије. Град функционише захваљујући њима. Када не 
би радили свој посао, град би био у ужасном стању. Не за-
боравите да су они напољу по сваком времену, па и зими 
када су улице под снегом. Ови мушкарци и жене се с разло-
гом сматрају херојима Њујорка“, објашњава представница 
DSNY Белинда Магер. Плате су добре с разлогом, наводи 
она.
  Џозеф Лернан се запослио прошле године, након осам 
година чекања.
   „То је било као да сам добио на лутрији. Када постанете 
ђубретар, сигурни сте да ћете увек имати посао. Ја сам же-
лео сигурност, а уз овај посао сам то и добио“, каже овај 
30-годишњи Њујорчанин који се сваког дана буди у четири 
ујутру.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

243

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 
99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен 
текст и 109/09), Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 бр. 112-15181/2014 од 23. 
децембра 2014. године, Министарство финансија, оглаша-
ва

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20

II Радно место које се попуњава:

Радно место - руководилац Групе за оцену 
капиталних пројеката, у звању самостални 

саветник, у Одељењу буџета Републике 
Србије - Сектор буџета

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области економске науке, односно 
из научне, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља техничко-технолошких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или на специјалистичким студијама 
на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 
година радног искуства у струци; знање рада на рачунару; 
знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
делокруга Министарства финансија - усмено; познавање 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13 и 142/14) - усмено; познавање Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) - усме-
но; познавање услова уговарања по FIDIC стандардима 
(Fédération International Des Ingénieurs-Conseils) - усмено; 
знање енглеског језика - писмено путем теста; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, орга-
низационе способности и вештине руковођења - посредно, 
путем стандардизованих тестова; знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару (Microsoft Office); вештине 
комуникације - усмено.

III Место рада: Београд.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 

финансија, 11000 Београд, Кнеза Милоша 20, са назнаком: 
„За јавни конкурс“.

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

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија 
радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у којем периоду је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код 
јавног бележника.

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведено 
радно место и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, прва провера у изборном поступку и то прове-
ра знања енглеског језика - писмено путем теста, обавиће 
се почев од 27. марта 2015. године, са почетком од 09,00 
часова, у Палати “Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина 2 (источно крило), о чему ће кандидати бити оба-
вештени на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

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

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

Администрација и управа 
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За кандидате који успешно заврше проверу вештина ана-
литичког резоновања и логичког закључивања, органи-
зационе способности и вештине руковођења - посредно, 
путем стандардизованих тестова, провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина, наведених у тексту 
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама 
Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке 
наредне фазе изборног поступка бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или адресе) које наведу у својим 
пријавама.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној 
у општини или суду, биће одбачене закључком конкурсне 
комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства 
финансија: www.mfin.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-уп-
раве, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. На 
веб-страници Службе за управљање кадровима кандидати 
који конкуришу могу се упознати и са описом послова за 
наведено радно место.

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

БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Правобранилац Општине Неготин
на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године - правни факултет, 6 година радног 
искуства у струци после положеног правосудног испита, 
положен правосудни испит и да је достојан правобрани-
лачке функције.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), диплому о стеченом високом образовању, уверење о 
положеном правосудном испиту, доказ о радном искуству 
у струци после положеног правосудног испита, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег 
суда, као и основног и вишег тужилаштва да против њега 
није покренута истрага и да није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци), доказ о општој здравственој способ-
ности. Сва документа неопходно је приложити у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са потпуном документацијом подносе 
се на адресу: Општинско веће Општине Неготин, Трг Сте-
вана Мокрањца 1, 19300 Неготин, са назнаком: “За кон-
курс за постављање првобраниоца Општине Неготин” или 
лично предајом на шалтеру Општинског услужног центра 
Општинске управе Општине Неготин.

ЧАЧАК
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

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

Извршилац у области народне одбране
на одређено време од 24 месеца

Извршилац у области локалног економског 
развоја

на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа у четворогодишњем 
трајању, изражене комуникационе вештине, организацио-
не способности, искуство у раду на наведеним пословима. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 ... и 23/13). Пријаве на оглас 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-

Администрација и управа 
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ликацији „Послови“, на горенаведену адресу. Уз пријаву 
кандидати достављају: доказ о школској спреми, уверење 
држављанству, личну и радну биографију. Доказ да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу прибавља се по службеној дужности.

ЛОЗНИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

15320 Љубовија, Милана Тешића 28

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив: дипломирани социјални радник; најмање пет 
година радног искуства у струци, да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак који га чини 
неподобним за вршење функције директора, што доказује 
уверењем надлежних органа; да поседује организаторске 
способности. Кандидат за директора је дужан уз прописану 
конкурсну документацију поднети програм рада за мандат-
ни период на који се бира. Пријавом са доказима о испуње-
ности услова конкурса и кратком биографијом подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања, и то непосред-
но или поштом на адресу Центра. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Решење о 
именовању директора Центра донеће Скупштина Општи-
не Љубовија по прибављеном мишљењу Управног одбо-
ра Центра за социјални рад уз сагласност Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС.

НОВИ С А Д
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-2260

Приправник са средњом стручном спремом 
економског смера

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним 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 чини неподоб-
ним 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 испуња-
вању услова из члана 6 Закона о радним односима у 
државним органима (извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да лице није осуђива-
но и уверење о општој здравственој способности), доказе 
о стручној спреми, фотокопију радне књижице као доказ 
да кандидат не поседује радно искуство, а лица која имају 
радног искуства и потврду послодавца на којим послови-
ма и са којом стручном спремом је остварен радни стаж. 

Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија. 
Изабрани кандидат биће у обавези да достави оригинална 
документа. Оглас је отворен осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Имовинско - правни послови
на одређено време до 2 године
(због повећаног обима посла)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (да је лице пунолетно, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђивано 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 и да поседује општу здравстве-
ну способност), кандидати морају испуњавати и посебне 
услове: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе 
и три године радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: доказ о стручној 
спреми, положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству, уверење да лице није осуђивано, 
доказ о стеченом радном искуству у струци (фотокопија 
радне књижице и потврда претходног послодавца на којим 
пословима је стечено радно искуство у струци и у ком 
трајању) и уверење о општој здравственој способности. 
Сва документа могу бити у облику неоверених фотокопија, 
а изабрани кандидат биће у обавези да поднесе оригинал-
на документа. Уверење о држављанству, уверење да лице 
није осуђивано и уверење о општој здравственој способ-
ности не могу бити старији од 6 месеци. Оглас је отворен 
осам дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПИРОТ
ОПШТИНА ПИРОТ

ОПШТИНСКА УПРАВА
18300 Пирот, Српских владара 82

Оглашава радна места, на одређено време
до 24 месеца, због повећаног обима посла:

Послови месне канцеларије - матичар 
матичног подручја Станичење
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечен на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовно-научном пољу друштве-
но-хуманистичких наука, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - друштвеног смера, 
положен државни стручни испит и најмање 1 година рад-
ног искуства.

Технички сарадник
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању до три године 
(VI/1 степен стручне спреме), смер информатика или елек-
тротехника, најмање 3 године радног искуства и положен 
државни стручни испит.

Администрација и управа
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Послови унапређења локалне привреде и 
сарадња са пословним сектором

за рад у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године (VII/1 степен стручне спреме) - економ-
ске струке, најмање 1 година радног искуства и положен 
државни стручни испит.

Послови породиљских права
за рад у Одељењу за ванпривреду

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године (VII/1 степен стручне спреме) - правне, 
економске или социјалне струке, најмање 3 године радног 
искуства и положен државни стручни испит.

Достављач за подручје МК Темска
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 3 или 4 године, 
било ког смера и најмање 1 година радног искуства.

Достављач
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 3 или 4 године, 
било ког смера и најмање 1 година радног искуства.

OСТАЛО: Лице које се пријављује на оглас, поред дока-
за о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је 
да поднесе доказе да испуњава услове прописане чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву са биографијом подносе се следећа документа, у 
оригиналу или у фотокопији овереној у суду или општи-
ни или од јавног бележника: диплома којом се потврђује 
стручна спрема, доказ о радном искуству, радна књижи-
ца, уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књи-
гама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), 
уверење о општој здравственој способности (не старије 
од шест месеци), уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну (издато након објављивања огласа), уверење о положе-
ном државном стручном испиту (за радна места где је као 
услов предвиђен положен државни стручни испит). Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које 
нису приложени потребни докази, неће се узети у разма-
трање. Пријаве се могу слати на адресу: Општинска упра-
ва Општине Пирот - начелнику Општинске управе, Срп-
ских владара 82 или непосредно предати на шалтеру бр. 1 
у Услужном центру, Српских владара 82.

ВАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

14224 Лајковац, Омладински трг 1
тел. 014/3432-760

Послови јавних набавки - приправник
за рад у Одељењу за буџет и финансије, на одређено 

време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша школска спрема - економског смера, завр-
шене основне академске студије првог степена са 180 
ЕСПБ бодова или основне струковне студије првог степена 
са 180 ЕСПБ бодова, без радног искуства и без положеног 
стручног испита. Поред услова наведених у огласу, кан-
дидат треба да испуњава и услове из члана 6 Закона о 
радним односима у државним органима. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова огласа доставити поштом, на 
горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови јавне набавке - истраживања 
тржишта

за рад у Одељењу за заједничке послове, на 
одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема 
- техничког смера; познавање рада на рачунару; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе; најмање 
1 година радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас, 
кандидати су у обавези да поднесу следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, доказ о прописаној стручној спре-
ми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Град-
ски информативно-услужни центар Градске управе Града 
Зајечара.

Референт за административне послове и 
канцеларијске послове

за рад у Одељењу за инспекцијске послове у 
комуналној полицији, на одређено време до 24 

месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, факултет за 
менаџмент, односно минимално стечено образовање 
на студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на основним студија-
ма у трајању од најмање три године; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; најмање 1 годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас, кандида-
ти су у обавези да поднесу следећа документа: извод из 
матичне књиге рођених, уверење да је кандидат државља-
нин Републике Србије, доказ о прописаној стручној спре-
ми (оверен препис дипломе). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на наведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“ или предати лично у Град-
ски информативно-услужни центар Градске управе Града 
Зајечара.

Администрација и управа 
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     Трговина и услуге
КОНФЕКЦИОНАРСКА РАДЊА

„МИРЈАНА ПЛУС“
18000 Ниш, Теслићка 1

тел. 018/583-291

Шивач
6 извршилаца

УСЛОВИ: основно познавање шивења, без обзира на 
врсту и степен стручне спреме, пробни рад 1 месец. Рок за 
пријављивање је до попуне радних места.

СЗР „ЕНТЕРИЈЕР“
21208 Сремска Каменица, Карађорђева 61

тел. 021/462-841
е-mail: еnterijersrk@sezampro.rs

Столар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању: столар 
за монтажу, оправке и одржавање, пробни рад 2 месеца. 
Јављање кандидата на број телефона: 021/462-841.

„АDЕCCО ОUTSOURCING“ DОО
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 40

е-mail: djordje.babic@аdеccо.com

Котлар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничке или 
машинско-техничке струке, сертификат за управљање 
котловима под притиском, радно искуство 2 године. Место 
рада: Бачки Маглић. Пријаве за запослење слати мејлом 
на горенаведену мејл адресу. Рок за пријављивање je 
28.02.2015. године.

Машинбравар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машинско-технич-
ке струке, радно искуство 2 године. Место рада: Бачки 
Маглић. Пријаве за запослење слати мејлом на горена-
ведену мејл адресу. Рок за пријављивање је 28.02.2015. 
године.

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД „АУТОАДА“ ДОО
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: milan.jerinkic@аutokucaаlfa.com

Радник на техничком прегледу возила

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, саобраћајни или 
машински техничар, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ катего-
рије, основно знање рада на рачунару, мађарски језик на 
средњем нивоу, радно искуство од 12 месеци на послови-
ма техничког прегледа возила. Заинтересовани кандидати 
молбе могу слати на горенаведену адресу или на e-mail: 
milan.jerinkic@аutokucaаlfa.com. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 024/555-500. Оглас је отворен 
до 10.03.2015. године.

„САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Др Зорана Ђинђића 2

тел. 034/501-156, 501-157
e-mail: kragujevac@sava-оsiguranje.rs

Продавац осигурања
на одређено време, за рад на територији општина: 

Аранђеловац (3), Баточина (3), Кнић (2), Крагујевац 
(5), Лапово (2), Рача (2), Топола (2)

19 извршилаца

Опис послова: остваривање задатог плана продаје; изра-
да и проширивање листе клијената; контактирање клије-
ната, заказивање и обављање продајних разговора; 
прикупљање потребне документације за закључивање 
уговора о осигурању; израду полиса у систему и праћење 
наплате по продатим полисама.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема (IV степен), 
познавање рада у МS Оffice програмима, амбициозност, 
комуникативност, продорност, ефикасност, упорност, 
добро познавање локалног становништва, жеља за радом 
на терену и свакодневним доказивањем.

ОСТАЛО: обезбеђен радни однос у успешној интернацио-
налној компанији; тренинг, обука и могућност свакодне-
вног стицања нових знања и вештина; добра зарада на 
основу адекватног вредновања резултата рад; добро 
организовано радно окружење и могућност брзог и пер-
манентног напредовања у каријери. Заинтересовани кан-
дидати CV са мотивационим писмом могу послати поштом 
на адресу: „САВА ОСИГУРАЊЕ“ АДО Крагујевац, Др Зора-
на Ђинђића 2 и на e-mail: kragujevac@sava-оsiguranje.rs, 
са назнаком (уписати назив места). Конкурс је отворен до 
15.03.2015. године.

„ЕLIT TEAM“ DОО
11000 Београд - Земун, Славонска 4

тел. 062/590-451
е-mail: оffice@еlit-team.rs

Хигијеничар, за рад у Новом Саду
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме, пробни рад 1 
месец. Јављање кандидата на број телефона: 062/590-451. 
Рок за пријављивање је 30 дана.

„ЗАВОД НУВАН“ ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4

е-mail: srdjanzavodnuvan@gmail.com

Техничар у ДДД служби
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: IV, VI/1 степен стручне спреме у занимању: сани-
тарно-еколошка сестра, санитарни еколог, возачка дозво-
ла „Б“ категорије. Слање пријаве за запослење мејлом. Рок 
за пријављивање је до 19.03.2015. године.

Трговина и услуге
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СТР „СТАРС МАРКЕТ“
24000 Суботица, Мохачка 31

тел. 060/5779-951

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког обра-
зовног профила, 12 месеци радног искуства на траженим 
пословима, основно знање рада на рачунару, познавање 
оба језика средине, рад у сменама. Заинтересовани кан-
дидати могу са јављати на горенаведени број телефона. 
Оглас је отворен до 18.03.2015. године.

„ROAMING NETWORKS“ DOO
11000 Београд, Облаковска 51

Инжењер за имплементацију приступне 
мреже - теренски рад

7 извршилаца

Опис послoвa: интеграција телекомуникационе опреме у 
складу са захтевима клијената и упутствима произвођача; 
припремање, извршење, надзор, контрола и завршетак 
радова у складу са роковима, уз поштовање захтеваног 
квалитета и стандарда од стране клијента; коришћење 
уређаја/инструмената за верификацију изведених радова; 
распоређивање додељених чланова екипе (монтера и тех-
ничара), на послове и радне задатке, издавање конкрет-
них задатака и брига о примени свих прописаних мера без-
бедности и здравља на раду, са посебним освртом на рад 
на висини; одговорност за квалитет изведених радова од 
стране чланова додељене екипе; представљање додеље-
не екипе у комуникацији са надзорним органима (клијен-
том); вршење требовања потребних резервних делова и 
потрошног материјала; по налогу непосредног руководио-
ца поступање и организовање промена по рекламацијама; 
документовање завршених радова у за то предвиђеном 
року и унапред предоченом облику; редовно извешта-
вање непосредног руководиоца у договореном облику; 
обављање свих других релевантних дужности на захтев 
надређеног руководиоца. Овлашћења и одговорности: 
пуна одговорност за контролу квалитета изведених радова 
у складу са роковима, уз поштовање захтеваног квалитета 
и стандарда са стране клијента; одговорност за распоређи-
вање додељених чланова екипе (монтера и техничара), на 
послове и радне задатке, издавање конкретних задатака 
и брига о примени свих прописаних мера безбедности и 
здравља на раду, са посебним освртом на рад на висини; 
одговорност за квалитет изведених радова од стране чла-
нова додељене екипе; материјална одговорност за истре-
боване резервне делове и потрошни материјал; одговоран 
за реализацију недељног плана послова и задужења.

УСЛОВИ: стручност и компетентност за послове радног 
места: VI/VII степен, виша или висока стручна спрема, 
телекомуникационог усмерења; радно искуство минимум 
2 године радног искуства или еквивалентна комбинација 
знања и образовања; возачка дозвола „Б“ категорије; 
активно знање енглеског језика; предузимљивост; проак-
тиван став у раду; резултатски оријентисан; прецизност; 
организованост; систематичност; способност квалитетног 
самосталног рада.

Инжењер пројектант приступне мреже
пројектни биро - канцеларијски рад

7 извршилаца

Опис послова: својим организационим способностима и 
ангажовањем обезбеђује остварење свих постављених 
циљева извршавајући све задатке неопходне за реализа-
цију планираних послова и пројектне документације; при-
премање података релевантних за пројектовање радио 
телекомуникационог и електроенергетског дела пројек-
та током обиласка локација за пројектовање, као и орга-
низација обиласка локација за пројектовање; учешће 
и сарадња са осталим пројектантима у изради главних 
пројеката уређења простора, инсталације опреме, РР везе 
и других система преноса; израда пројектне документа-
ције у складу са уговореним обавезама добијених од руко-
водилаца (израда скица, ситуационих планова, идејног и 
главног пројекта и пројеката изведеног стања); припрема 
пројектне концепције и решења; координација и инфор-
мисање осталих пројектаната о току и динамици пројек-
та; координација и информисање руководиоца о току и 
динамици пројекта и о свим детаљима од значаја за рад 
пројектног бироа; пројектовање у складу са прописима из 
релевантних области, у складу са законом о планирању и 
изградњи, законом о заштити од пожара, заштити на раду; 
коришћење одговарајућих средстава и опреме за личну 
заштиту, у зависности од врсте посла; примена релевант-
них процедура које се односе на системе квалитета, живот-
не средине и безбедности и здравља на раду, предлагање 
корективних и превентивних мера и мера побољшавања у 
складу са законом и етичким стандардима; обављање свих 
других релевантних дужности на захтев надређеног руко-
водиоца. Овлашћења и одговорности: надзор и контрола 
у току израде дела пројектне документације; пуна одго-
ворност за квалитет израђене пројектне документације у 
складу са уговореним обавезама добијених од руководила-
ца (израда скица, ситуационих планова, идејног и главног 
пројекта и пројеката изведеног стања); пуна одговорност 
за део додељених пројеката у сарадњи са осталим пројек-
тантима при изради главних пројеката уређења простора, 
инсталације опреме, РР везе и других система преноса.

УСЛОВИ:VII степен, висока стручна спрема, технички 
факултет; AutoCAD; одлично познавање енглеског јези-
ка; вишегодишње искуство (најмање 2 године) или екви-
валентна комбинација знања и образовања; лиценца за 
пројектовање бр. 353 и 453; возачка дозвола „Б“ кате-
горије; предузимљивост; поузданост; проактиван став 
у раду; ефикасно планирање и организација; критичко 
размишљање и вештине решавања реалних проблема; 
тимски рад; дискретност; изражена комуникативност; 
одговорност; аналитичност; прецизност; емоционална 
стабилност; организованост; систематичност, педантност 
и прегледност у раду; способност квалитетног самосталног 
рада.

Техничар - теренски рад
7 извршилаца

Опис послова: инсталација телекомуникационе опреме у 
складу са захтевима клијената и упутствима произвођача; 
рад на монтажи нове опреме за мобилну и фиксну теле-
фонију, према пројектној документацији; верификација 
инсталиране - монтиране опреме и њено пуштање у рад; 
редовно одржавање, сервисирање и оправке опреме у 
гарантном року, као и опреме код корисника са којима су 
склопљени уговори за одржавање; дефектажа кварова на 
опреми за мобилну и фиксну телефонију; на основу утврђе-
них кварова и отвореног радног налога, врши оправке и/
или замену неисправних делова, води уредну евиденцију о 
утрошеним резервним деловима и потрошном материјалу; 
по налогу непосредног руководиоца, поступа по реклама-
цијама у складу са захтевима клијента; предузимање свих 

Трговина и услуге
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потребних мера у циљу поштовања стандарда квалитета и 
побољшања ефикасности и продуктивности у свом доме-
ну рада; обављање свих других релевантних дужности на 
захтев надређеног руководиоца. Овлашћења и одговор-
ности: одговоран за квалитет изведених радова.

УСЛОВИ: стручност и компетентност за послове радног 
места: III/IV степен, средња стручна спрема техничког 
усмерења; вишегодишње искуство (2 године и више) или 
еквивалентна комбинација знања и образовања; претход-
ни и периодични лекарски преглед за рад; возачка дозвола 
„Б“ категорије; способност квалитетног самосталног рада; 
педантност у раду; комуникативност; предузимљивост.

Монтер - теренски рад
7 извршилаца

Опис послова: инсталација телекомуникационе опреме у 
складу са захтевима клијената и упутствима произвођача; 
инсталација антенског система (антена и антенских кабло-
ва) на основу пројектне документације и задатака које 
добија од инжењера за имплементацију приступне мре-
же; верификација антенског система коришћењем за то 
предвиђених уређаја/инструмената; сервисирање антен-
ског система за мобилну телефонију у складу са захтеви-
ма клијента, поштујући рок и квалитет за извођење радо-
ва; оправка и/или замена постојећих антенских система 
за мобилну телефонију у складу са захтевима клијента, 
постујући рок и квалитет за извођење радова; предузи-
мање свих потребних мера у циљу поштовања стандарда 
квалитета и побољшања ефикасности и продуктивности 
у свом домену рада; обављање свих других релевантних 
дужности на захтев надређеног руководиоца. Овлашћења 
и одговорности: одговоран за инсталацију антенског сис-
тема, у складу са пројектном документацијом; одговоран 
за верификацију рада антенског система коришћењем за 
то предвиђених уређаја/инструмената; одговоран за ква-
литет сервиса антенског система за мобилну телефонију 
у складу са захтевима клијента и одговоран за поштовање 
рокова и квалитета изведених радова.

УСЛОВИ: III/IV степен, средња стручна спрема, грађевин-
ска, електротехничка или машинска школа; оспособљен за 
рад на висини; вишегодишње искуство (2 године и више) 
или еквивалентна комбинација знања и образовања; прет-
ходни и периодични лекарски преглед за рад на висини; 
положен испит за безбедан рад у индустријским вертикал-
ним срединама на индустријском ужету; возачка дозвола 
„Б“ категорије; способност квалитетног самосталног рада; 
педантност у раду; комуникативност; предузимљивост.

Техничар пројектант приступне мреже
пројектни биро - канцеларијски рад

7 извршилаца

Опис послова: својим техничким способностима и анга-
жовањем обезбеђује остварење свих постављених циље-
ва извршавајући све задатке неопходне за реализацију 
планираних послова и пројектне документације; израда 
техничке документације и цртежа у сарадњи и по упут-
ствима инжењера пројектаната приступне мреже; придр-
жавање свих прописа и упутстава из области безбедно-
сти и здравља на раду; израда пројектне документације у 
складу са уговореним обавезама добијених од руководио-
ца; редовно извештавање инжењера и главног инжењера 
у договореном облику; предузимање свих потребних мера 
у циљу поштовања стандарда квалитета и дефинисаних 
временских рокова, као и побољшања ефикасности и про-
дуктивности у свом домену рада; обављање свих других 

релевантних дужности на захтев надређеног руководио-
ца; израда техничке документације и цртежа у сарадњи и 
по упутствима инжењера пројектаната приступне мреже; 
придржавање свих прописа и упутстава из области безбед-
ности и здравља на раду; израда пројектне документације 
у складу са уговореним обавезама добијених од руководио-
ца; редовно извештавање инжењера и главног инжењера 
у договореном облику; предузимање свих потребних мера 
у циљу поштовања стандарда квалитета и дефинисаних 
временских рокова, као и побољшања ефикасности и про-
дуктивности у свом домену рада; обављање свих других 
релевантних дужности на захтев надређеног руководиоца. 
Овлашћења и одговорности: одговоран за правовремено 
обављање делегираних активности на пројекту.

УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема, техничког 
усмерења; AutoCAD; вишегодишње искуство (најмање 
2 године) или еквивалентна комбинација знања и обра-
зовања; возачка дозвола „Б“ категорије; активно знање 
енглеског језика; предузимљивост; поузданост; проакти-
ван став у раду; тимски рад; одговорност; аналитичност; 
прецизност; организованост; систематичност, педантност 
и прегледност у раду; способност квалитетног самосталног 
рада.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве достављају на е-mail: nadja.
mirkovic@roamingnetwоrks.rs. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања.

Трговина и услуге

Школа је знање,
посао је занат
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        Грађевинарство и индустрија

ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

тел. 030/453-000
e-mail: оffice@fbc.rs

www.fbc-m.com

Билансиста финансијског књиговодства

УСЛОВИ: За радно место траже се следеће способности: 
обавезно добро сналажење на рачунару - познавање 
програма Еxcel (МS Оffice), као и опште знање у Wоrd-у 
(МS Оffice), коришћење интернета и електронске поште; 
познавање пословних процеса у фирми; познавање 
финансијских процеса у фирми; способност брзог учења 
нових програма за вођење пословне администрације. 
Основни радни задаци ће бити: контирање и књижење 
књиговодствене документације по контном плану у складу 
са законским прописима (укључује праћење и комплети-
рање потребне документације за вођење главне и помоћ-
них књига); вршење израде одговарајућих прегледа по 
захтеву пословодства и обрачуна у складу са законским 
прописима, вршење усаглашавања помоћних књига са 
главном књигом (вршење усаглашавања потраживања и 
обавеза између учесника у платном промету у складу са 
законским прописима); учествовање у изради периодич-
них обрачуна и завршног рачуна, праћење кретања трош-
кова пословања и давање предлога надређеном руково-
диоцу; праћење и примењивање законских прописа у 
области књиговодства; комуницирање са службама унутар 
предузећа, чији рад има реперкусије на функционисање 
књиговодственог одељења; обављање и других послова 
и радних задатака по налогу непосредног руководиоца, у 
оквиру стручних и радних могућности; минимум три годи-
не радног искуства у струци, општа здравствена способ-
ност, рад на одређено време до 24 месеца, пробни рад 3 
месеца. Оглас је отворен 30 дана. Попуњене радне биогра-
фије достављати електронским путем на адресу: оffice@
fbc.rs или поштом на горенаведену адресу.

ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

тел. 030/453-059
e-mail: оffice@fbc.rs

Економиста

Опис послова: обавља послове везане за реализацију 
ефикасног и рентабилног пословања предузећа; припре-
ма основне податке (полазне) за израду нацрта планова 
финансијског и комерцијалног пословања (бизнис-плано-
ва) фабрике у сврху повећања профита; врши у контину-
итету економску анализу пословања предузећа, уочава 
узроке одступања од планираних показатеља и разрађује 
мере које треба да обезбеде режим штедње, повећање 
профитабилности и продуктивности, смањити трошкове 
производње и реализације услуга, елиминисања губита-
ка и непроизводних расхода; проналази резерве у про-
изводњи; одређује економску ефикасност организације 
рада и производње; врши контролу извршења планираних 
задатака у целом предузећу и у појединим организацио-
ним јединицама, као и искоришћења унутрашњих резер-
ви; прави (обрачунава) калкулације готових производа 
фабрике и услуга, које пружи предузеће, даје мишљење 
у вези целисходности производње или услуга; води еви-
денцију финансијских показатеља и резултата пословања 

предузећа и његових организационих јединица; обавља 
послове везане за формирање, вођење и чување базе 
економских података, ажурира информације за извештаје 
(прегледе) и нормативе, које се користе приликом обраде 
података; непосредно учествује у сачињавању годишњих, 
кварталних и дневних извештаја, у року који је одређен од 
стране надређеног руководиоца или генералног директо-
ра; припрема извештаје за органе задужене за статистику; 
учествује у формирању месечних извештаја о финансија-
ма и пословању; учествује у изради свих извештаја које 
економско-финансијска служба доставља органима упра-
вљања и другим стручним службама предузећа; комуници-
ра са службама унутар ФБЦ Мајданпек чији рад има репер-
кусије на функционисање економско-финансијске службе.

УСЛОВИ: виша стручна спрема (VI степен стручне спреме), 
минимум 1 година радног искуства у струци, општа здрав-
ствена способност, пробни рад до 3 месеца.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: личну и радну 
биографију у којој су наведени основни лични подаци, као 
и подаци о врсти и трајању радног искуства. Уговор на 
одређено време до 24 месеца (уз могућност закључивања 
уговора о раду на неодређено време). Пријаве на оглас са 
потребном документацијом слати на горенаведену адресу 
или електронском поштом. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

    Mедицина

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске помоћи, на 

одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање послова: 
VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет и положен специјалистички испит из области ургентне 
медицине или области интерне медицине или опште меди-
цине или опште хирургије или анестезиологије са реани-
матологијом или VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет и положен стручни испит; здрав-
ствена способност за рад на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика; познавање рада на 
рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству након поло-
женог стручног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (ако кандидат има радно искуство), оверену 
фотокопију лиценце за рад, уколико је лице радило у стру-
ци и кратку радну биографију. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу Дома здравља.

 Грађевинарство и индустрија / Mедицина 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

тел. 011/6642-831

Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 24 месеца, а ради 

обезбеђивања услова за несметано функционисање 
здравствене установе и обављање здравствене 

заштите
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема - медицински факултет; 
положен стручни испит за звање: доктор медицине; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 24 месеца, а ради 

обезбеђивања услова за несметано функционисање 
здравствене установе и обављање здравствене 

заштите
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит за звање медицин-
ска сестра - техничар; дозвола за рад - лиценца издата 
од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу).

Лабораторијски техничар
на одређено време, најдуже до 24 месеца, а ради 

обезбеђивања услова за несметано функционисање 
здравствене установе и обављање здравствене 

заштите

УСЛОВИ: средња стручна спрема - медицинска шко-
ла, смер за лабораторијске техничаре; положен стручни 
испит за звање: лабораторијски техничар; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу).

Виши радиолошки техничар
на одређено време, најдуже до 24 месеца, а ради 

обезбеђивања услова за несметано функционисање 
здравствене установе и обављање здравствене 

заштите

УСЛОВИ: виша школска спрема - медицинска школа, 
смер за радиолошке техничаре; положен стручни испит 
за звање: виши радиолошки техничар; дозвола за рад - 
лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас дос-
тави: фотокопију дипломе о завршеној траженој шко-
ли, фотокопију уверења/дипломе о положеном стручном 
испиту, дозволу за рад (лиценца или решење) у фотоко-
пији и кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве се подносе поштом на наведену адресу болнице. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-260

Оглас објављен 04.02.2015. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у делу који се односи 
на пријем у радни однос на неодређено време, са 
пуним радним временом од 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца за извршилачко место: 
медицински техничар општег смера ради попу-
не радног места медицински техничар/сестра - 9 
извршилаца и треба исправно да гласи: медицин-
ски техничар општег смера ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра - 8 извршила-
ца. У осталом делу текст огласа је непромењен.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-260

Санитарни техничар ради попуне радног 
места санитарни техничар/сестра

са пуним радним временом од 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа санитарног 
смера, стечено стручно звање санитарни техничар/сестра 
општег смера (IV степен стручне спреме); положен струч-
ни испит са одговарајућим степеном стручне спреме; кан-
дидат мора да испуњава психофизичку и здравствену спо-
собност за рад у сменама и радно искуство на пословима 
санитарног техничара/сестре у стационарној здравственој 
заштити у трајању од 6 месеци.

ОСТАЛО: Услови за заснивање радног односа за горенаве-
дене послове су општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005) и 
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији са систематизацијом радних места од 17.05.2007. 
године. Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се 
по следећим критеријумима: просечна оцена током шко-
ловања и радно искуство. По извршеном бодовању фор-
мира се прелиминарна ранг-листа. Ранг-листа није оба-
везујућа. На основу ранг-листе врши се избор кандидата 
за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор и по потреби извршиће се психолошко 
тестирање кандидата и/или други тестови. Коначна одлука 
о избору кандидата неће зависити од броја бодова на пре-
лиминарној ранг-листи. Уз пријаву се подносе, у оригина-
лу или у овереној копији, следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила, уверење о 
положеном стручном испиту, сведочанства за сваки раз-
ред средње школе, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге вен-
чаних (ако је кандидат променио презиме), фотокопија 
радне књижице и кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном и мејл адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које заснива радни однос; доказ да се против кандида-
та не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) 
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или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дена документа у захтеваном року са њим се неће засни-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Оглас 
објавити на интернет презентацији Министарства здравља 
и интернет презентацији Клиничког центра Крагујевац. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Контакт телефон: 034/505-260. Пријаве се 
подносе лично или поштом, на горенаведену адресу Кли-
ничког центра. Пријава се подноси у затвореној коверти, 
са назнаком: „Не отварати - пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место: санитарни техничар“.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар општег смера, 
ССС-ВСС/IV или V степен стручне спреме, медицинског 
профила образовања. Уз пријаву доставити: диплому о 
стеченом образовању, уверење о положеном државном 
испиту, лиценцу (уколико лице не заснива први пут рад-
ни однос), потврду Националне службе за запошљавање 
(као доказ из евиденције незапослених лица) или потврду 
о радном искуству, биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Пријаве доставити лично или поштом, на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗУ АПОТЕКА „ПЕТ-САР ФАРМ“
18210 Житковац, Драгољуба Вујића 18

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут; положен стручни испит, предност имају кандида-
ти са лиценцом. Уз CV доставити у овереној фотокопији: 
диплому о завршеном фармацеутском факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, лиценцу (уколико је канди-
дат има), као и копије решења о упису у регистар фарма-
цеутске коморе. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве 
слати на е-mail: natasa.petsar@gmail.com или доставити 
лично. Контакт телефон: 063/581-541.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580, 295-581

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

нефрологију
на одређено време до повратка привремено одсутне 

медицинске сестре са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег смера, поло-
жен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 

оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању одговарајућег профила, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ______ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ 
ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/3974-302

Виши радни терапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен стручности, 
одсек радне терапије, положен стручни испит, радно иску-
ство 6 месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану 
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се 
подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављан-
ству, потврде да се против лица не води судски поступак, 
доказа о радном искуству, уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама, на адресу: Специјална болница 
за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, 
Сокобањска 17а - правна служба. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Лабораторијски техничар
за рад у Служби лабораторијске дијагностике Дома 
здравља, на одређено време због повећаног обима 

посла, у трајању од три месеца
5 извршилаца

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

Медицинска сестра
за рад на пословима тимске сестре у Амбуланти 
Дијагностички центар, Службе опште медицине, 

на одређено време због повећаног обима посла, у 
трајању од три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих услова 
предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена средња медицинска шко-
ла, општег смера положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад или решење о упису у Комору. 

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за 
које радно место се пријављују; кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; изјаву да су здравствено способ-
ни за тражене послове и да се против њих не води кри-
вични поступак, оверену фотокипију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију извода из матичне 
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књиге рођених; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у Комору медицинских сестара и технича-
ра. Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос и уверење да се против 
њих не води кривични поступак (уверење издаје суд). Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
могу доставити до 28.02.2015. године.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: виша медицинска школа или вишока школа 
струковних студија.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној одговарајућој школи (са просечном оценом); 
оверен препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након положеног испита 
на пословима здравствене заштите, укључујући и волон-
терски стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); извод из матичне књиге рођених; биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пробни рад три месеца. 
Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, 
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлеж-
ног органа. Пријаве са непотпуном документациојом или 
које нису у складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

    Пољопривреда

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Др Милуновића 10

тел. 037/714-776

Руководилац стручне службе
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат поседује диплому о стицању обра-
зовања VII степена стручне спреме и да има одговарајућу 
лиценцу у складу са законом којим се уређује ловство. 
Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
опште услове: да је држављанин Републике Србије; да 
има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање шест месеци; да има дозволу за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије. Пријаве са документи-
ма о испуњености услова огласа достављају се Ловачком 
удружењу Трстеник, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

               Култура и информисање 

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“
Ковин, Цара Лазара 100
тел/факс: 013/744-901
директор: 013/744-902

e-mail: biblioteka.kovin@gmail.com
www.bibliotekakovin.rs

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има високу стручну спрему; најмање три године рад-
ног искуства на пословима у култури; да је поднео програм 
рада и развоја Библиотеке Управном одбору; држављан-
ство Републике Србије; да нема законских сметњи за 
његово именовање; директор Библиотеке именује се на 
период од четири године. Уз пријаву на конкурс потреб-
но је доставити следећу конкурсну документацију: оверену 
копију дипломе; оверену копију радне књижице или уве-
рење о радном искуству; предлог програма рада и развоја 
Библиотеке; уверење суда, не старије од шест месеци, да 
се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверену копију личне карте и лекарско 
уверење. Пријаве са документацијом доставити препору-
ченом пошиљком, са назнаком: „За јавни конкурс за избор 
директора“, на горенаведену адресу или предати лично у 
Библиотеци, у времену од 08,00 до 14,00 часова. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Све информације могу се добити 
на бројеве телефона: 013/744-902 и 013/744-901 или на 
e-mail: biblioteka.kovin@gmail.com. Неблаговремене прија-
ве неће бити разматране и исте ће се неотворене врати-
ти подносиоцу. Директора именује Скупштина на предлог 
Управног одбора Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и уз 
сагласност директора матичне библиотеке, на период од 
четири године, а може бити и поново именован.

Mедицина / Пољопривреда / Култура и информисање

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 21  25.02.2015.  |  Број 610 |   

        Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „22. ОКТОБАР“

11271 Сурчин, Трг Зорана Ђинђића 8
тел. 011/8440-132

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутних запослених 

преко 60 дана (породиљско боловање)
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одгова-
рајуће образовање према члану 3 став 1 тачка 1а Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 15/13), да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривичнa делa утврђенa у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-

ти); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (уверење - не старије од 6 месеци, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

функције директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одгова-
рајуће образовање према члану 3 став 1 тачка 1а Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 15/13), да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривичнa делa утврђенa у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (уверење - не старије од 6 месеци, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије.

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана (породиљско боловање)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег зани-
мања. Испуњеност услова прописаних чланом 8 став 2 и 
чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), одгова-
рајуће образовање према члану 3 став 1 тачка 3-1 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 15/13); да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривичнa делa утврђенa у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (уверење - не старије од 6 месеци, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
држављанство Републике Србије.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2014/2015. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
завршена обука за педагошког асистента; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривичнa делa 
утврђенa у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (уверење - не ста-
рије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење или диплому о стеченој стручној спреми 
(оверену фотокопију), уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци) и биографију. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Уколико кандидати не доста-
ве документацију у предвиђеном року или не доставе сва 
потребна документа, односно њихове пријаве буду небла-
говремене или непотпуне, неће бити узете у разматрање.

     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 каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-

ни 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 рад-

ног односа утврди да не испуњава услове из става 
1 овог члана или ако одбије да се подвргне лекарс-
ком прегледу у надлежној здравственој установи на 
захтев директора.
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УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

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

Технички сарадник за метал
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: ВКВ мајстор металске струке. Кандидати уз 
пријаву прилажу: оверену фотокопију уверења о заврше-
ном струном испиту, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Пријаве 
са прилозима подносе се на наведену адресу факултета. 
Информације се могу добити на број телефона: 011/2181-
214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Општа и неорганска 

хемија

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира и други услови утврђени чл. 64 
и 65 Закона о високом образовању и Статута Хемијског 
факултета. Пријаве са биографијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепаратима научних и стручних радова 
доставити архиви факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

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

област Еколошка микробиологија

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

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

област Фитопатологија

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

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

професора за ужу научну област 
Агрохемија

за ванредног професора на одређено време од 5 
година, за редовног професора на неодређено време

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, звање докто-
ра биотехничких наука из области мелиорације земљишта, 
научни радови из области агрохемије, искуство у наставној 
делатности, способност за наставни рад.

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

област Пестициди
на одређено време од 5 година

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

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

за ужу научну област Физиологија гајених 
биљака

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен биолошки факултет, смер молекуларна 
биологија, звање доктора наука из области мелиорације 
земљишта, научни радови из области физиологије гајених 
биљака, искуство у наставној делатности, способност за 
наставни рад.

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента или ванредног професора за 
ужу научну област Пољопривредна техника

на одређено време од 5 година

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

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

Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из одгова-
рајуће 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 Универзи-
тета у Београду, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држевљанству, потврда надлажног 
органа да кандидат није под истрагом (документа у ори-
гиналу или у овереном препису и не старија од 6 месе-
ци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
СТУДИО ЗА ДЕЦУ „ЗМАЈ“

11000 Београд, Стојана Новаковића 18
тел. 011/2761-204, 064/1277-843

Васпитач - приправник
на стручном оспособљавању у трајању од најмање 

12 месеци, а најдуже до 24 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на одређено вре-
ме на основу члана 132 став 6 тачка 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (ЗОСОВ), са пуним 
радним временом. У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача приправника може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 

Наука и образовање
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образовања стеченог на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три годи-
не, више образовање; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима, у складу са законом.

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на неодређено 
време на основу члана 130 ЗОСОВ, са пуним радним вре-
меном. У радни однос ради обављања послова васпитача 
приправника може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег образовања 
стеченог на студијама првог степена, студијама другог 
степена, студијама у трајању од три године, више обра-
зовање; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима, у складу са законом.

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Пријем у радни однос врши се на неодређено 
време на основу члана 130 ЗОСОВ, са пуним радним вре-
меном. У радни однос ради обављања послова васпитача 
приправника може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, 
на основу члана 121 ЗОСОВ; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; извршена психолошка процена способности за 
рад са децом и ученицима, у складу са законом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављањству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рође-
них), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која 
могу засновати радни однос без одговарајућег положеног 
испита), доказ о знању језика на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том јазику, пошто се сматра да они 
познају језик на ком се изводи образовно-васпитни рад). 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
011/2761-204.

ОШ „БЕЈЗА“
11000 Београд, Орвелинова 57

тел. 011/3571-986, 069/2511-111
е-mail: info@bejza.rs

Хигијеничарка
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: са искуством (минимум 1 година на сличним 
пословима), II, III или IV степен образовања, поседовање 
санитарне књижице. Пријаве слати искључиво мејлом.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20, тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област 
Византологија (унапређење)

Редовни професор за ужу научну област 
Историја старе грчке и старог истока 

(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја ликовних уметности и 

архитектуре
на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа психологија

на одређено време од пет година (унапређење)
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну област 
Општа филозофија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија - тежиште 
истраживања Клиничка психологија

са 50% радног времена, на одређено време од пет 
година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година (реизбор)

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија - тежиште истраживања 

Историја филозофије
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
филозофија - тежиште истраживања 

Логика
на одређено време од пет година (унапређење)

Доцент за ужу научну област Историја 
српског народа у новом веку

на одређено време од пет година (избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира, способност 
за наставни рад.

Наставник страног језика за ужу научну 
област Француски језик

на одређено време од четири године (реизбор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућој 
области; најмање два стручна, односно научна рада из 
одговарајуће научне области објављена у часописима 
или зборницима са рецензијом (од којих један може бити 
замењен стручним преводом) или објављени уџбеник, 
приручник, речник, односно монографија; способност за 
наставни рад.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Општа педагогија са методологијом

на одређено време од једне године (реизбор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућој 
научној области, уписане дипломске академске студије - 
мастер или специјалистичке академске студије и завршене 
основне студије са просечном оценом најмање осам; да је 
лице положило најмање две трећине испита из предмета 
утврђених студијским програмом дипломских академских 
студија - мастер или специјалистичких академских студија 
и има одобрену тему завршног мастер рада, односно спе-
цијалистичког рада; позитивна оцена педагошког рада 
(студентска евалуација и оцена одељења); објављен у 
часопису или зборнику најмање један стручни или научни 
рад.

Асистент за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне 
области за коју се бира; да је кандидат положио све испи-
те предвиђене студијским програмом докторских студија 
и одбранио предлог теме докторске дисертације, однос-
но завршио и предао дисертацију, добио позитивну оце-
ну педагошког рада, објавио у часопису или зборнику нај-
мање три научна, односно стручна рада.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута 
факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала пратећа документа-
ција), доставити на наведену адресу факултета.

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач. Обавеза полагања испита за лиценцу. 
Документација коју је потребно доставити: молба, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених и држављанство.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Предавач - област Медицина, ужа научна 
област Интерна медицина

на одређено време, на 90% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из интерне медицине - медицински 
факултет, искуство у настави 3 године.

Наставник практичне наставе - област 
Медицина, ужа научна област Здравствена 

нега
на одређено време

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VII степен, дефектолошки, педагошки, факултет 
здравствених наука са претходно завршеном вишом меди-
цинском школом, одсек виших медицинских сестара, иску-
ство у настави 3 године.

Професор струковних студија - област 
Медицина, ужа научна област Хигијена

са непуним радним временом, на одређено време до 
1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука у 
области хигијене.

Наставник практичне наставе - област 
Медицина, ужа научна област Хигијена
на одређено време, са непуним радним радним 

временом од 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII степен, факултет заштите на раду, дефе-
ктолошки факултет или факултет здравствених наука, са 
претходно завршеном вишом медицинском школом, одсек 
виших санитарних техничара, искуство у струци 3 године.

Предавач - област Техничко-технолошке 
науке, ужа научна област Урбанизам

на одређено време, са непуним радним временом до 
1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум техничких наука или 
заштите животне средине или специјализација из области 
урбанизма или заштите животне средине, искуство у 
настави 3 године.

Професор струковних студија - 
област Медицина, ужа научна област 

Токсикологија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из 
области токсикологије или фармакологије.

Предавач - област Медицина, ужа научна 
област Патофизиологија

на одређено време, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из интерне медицине, медицински 
факултет, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа научна 
област Микробиологија

на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из микробиологије са паразитоло-
гијом, искуство у настави 3 године.

Предавач - област Медицина, ужа 
научна област Физикална медицина и 

рехабилитација
са непуним радним временом, на одређено време до 

1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, медицински факултет са специјали-
зацијом из физикалне медицине и рехабилитације, иску-
ство у настави 3 године.

Професор струковних студија - област 
Дерматологија

са непуним радним временом, на одређено време до 
1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука из 
области дрематологије или дерматовенерологије.

Предавач - област Дерматологија
са непуним радним временом, на одређено време до 

1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, магистеријум медицинских наука 
или специјализација из дерматологије или дерматовенеро-
логије, искуство у настави 3 године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о високом образовању, Статутом школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Кандидати који конкуришу 
за рад до 1/3 пуног радног времена на одређено време - 
допунски рад, потребно је да приложе и сагласност своје 
матичне радне организације у којој се налазе у сталном 
радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, овере-
ним дипломама, уверењем о држављанству и другим при-
лозима којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Ванредни професор за ужу научну област 
Управљање квалитетом

на одређено време од 5 година

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

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

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд

Оглас објављен 18.02.2015. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: сарадник у 
звање асистента за ужу научну, односно уметничку 
област Ликовне уметности, на Департману за архи-
тектуру, избор се врши на одређено време од јед-
не године и исправно треба да гласи: сарадник у 
звање асистента за ужу научну, односно уметничку 
област Ликовне уметности, на Департману за архи-
тектуру, избор се врши на одређено време од три 
године.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 

хемијска термодинамика, материјали, а за 
предмете: Физичка хемија 2 (за студијски 
програм Хемија на Хемијском факултету) 

и Физичка хемија макромолекула на 
основним студијама на Факултету за 

физичку хемију

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Физичка хемија - 
контрола и заштита животне средине, 
а за предмете: Физичка хемија 2 (за 

студијски програм Хемија животне средине 
и студијски програм Настава хемије, на 
Хемијском факултету), Контрола стања 

животне средине и Увод у физичку хемију 
животне средине на Факултету за физичку 

хемију
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен док-
тора наука, научни, односно стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима са рецензијама, од 
значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђива-
ност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14) и Статутом Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса 
доставити архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА“
11561 Дудовица, Др Воје Даниловића 17

тел. 011/8187-011

Професор енглеског језика
на одређено време

Професор физике
на одређено време, за 70% радног времена

УСЛОВИ: За наведена радна места потребно је да су 
испуњени услови прописани чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у основној школи. Потребно је да кандидат поседује: 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Поред услова који су прописани законом, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме 
прописане Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о 
испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) или оверену 
фотокопију; извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија). Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравставене способности (лекарско уверење) - подно-
си се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата, у Филијали Београд Националне 
службе за запошљавање биће извршена психолошка про-
цена способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не, приложена документација се не враћа. Пријаве са наз-
наком: „За конкурс“, подносе се на наведену адресу школе.

ЧАЧАК
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 4

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора установе може да буде изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена за васпитача или стручног сарадника 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозво-
лу за рад, лиценцу за васпитача или стручног сарадника; 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи, након стеченог одговарајућег 
образовања. За директора установе може да буде изабра-
но лице које има стечено одговарајуће високо образовање 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), образовање стечено на студијама у трајању од три 
године или више образовање за васпитаче, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 

Наука и образовање
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образовања. За директора установе може бити изабрано 
лице које испуњава и друге услове одређене у члану 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: да 
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 образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије и да зна језик на ком се остварује 
васпитно-образовни рад. Кандидат изабран за директора 
установе дужан је да у року и под условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпитања 
или другим актом које пропшише Министарство просвете 
положи испит за директора образовне установе. Наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за избор дирек-
тора подноси следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (дипло-
ме стечене у бившим југословнским републикама после 
априла 1992. године, односно оснивања СР Југославије, 
као и дипломе стечене у Републици Црној Гори после 16. 
јуна 2006. године, морају бити нострификоване), овере-
ну фотокопију доказа - лиценце за васпитача или струч-
ног сарадника (педагога, психолога, логопеда, педагога 
физичке културе...), потврду о радном искуству у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
познавању језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад - доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на језику на ком се обавља образовно-васпит-
ни рад - доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, уверење 
надлежног суда да се не води истрага, нити да је подигнута 
оптужница, нити да је неправноснажно осуђен за дела из 
надлежности основног и вишег суда (не старије од шест 
месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом доставља канди-
дат који је изабран за директора, а пре закључења угово-
ра о раду, уверење из казнене евиденције из члана 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - установа прибавља по службеној дужности, 
пре доношења одлуке о избору директора. Директор уста-
нове бира се на период од четири године. Мандат дирек-
тора тече од дана ступања на дужност. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити у два примерка (у оригина-
лу или у овереној фотокопији), у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”, на адресу установе, 
са назнаком: “Пријава за избор директора - не отварати”.

ГЊИЛАНЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
Горње Кусце

Оглас објављен 28.01.2015. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости. Разлог за 
поништење је што школа за ново запошљавање 
није прибавила претходну сагласност надлежног 
Министарства, а изменом поменуте Уредбе Владе 
уведено је ограничено запошљавање, односно про-
дужење трајања уговора до 28.02.2015. године и 
захтев за поништење конкурса начелника Школске 
управе у Ранилугу бр. 70/15 од 13.02.2015. године.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАШИ БИСЕРИ“
24420 Кањижа, Карађорђева 30

тел. 024/874-380

Васпитач - приправник
за рад у одељењу у Кањижи, на мађарском 

наставном језику, на одређено време до повратка 
одсутне запослене

Васпитач
за рад у одељењу у Хоргошу, на мађарском 

наставном језику, на одређено време до повратка 
одсутне запослене

Васпитач
за рад у одељењу у Хоргошу, на мађарском 

наставном језику, на одређено време до 30.06.2015. 
године

Васпитач
на српском наставном језику, замена одсутне 

запослене, на одређено време до 30.06.2015. године

УСЛОВИ: да је кандидат васпитач који је стекао образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године или лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем; 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; да зна језик на ком се 
остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да доставе: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе), уверење о држављанству 
(фотокопија), извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија). Лекарско уверење доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Извод из казнене евиденције установа ће при-
бавити службеним путем.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - васпи-
тач“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутне запослене, 
до 30.06.2015. године, за рад у објекту у Хоргошу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: доказ о струч-
ној спреми (оверена фотокопија сведочанства), уверење 
о држављанству (фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија). Лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције 
установа ће прибавити службеним путем.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - спре-
мачица“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног професора за 
ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година

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

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Клиничка онкологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације и завршена одго-
варајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Медицинска статистика и 

информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, са укупном просеч-
ном оценом најмање осам и уписане докторске академске 
студије.

Истраживач - сарадник за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске ака-
демске студије или магистар медицинских наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, бави се научно-
истраживачким радом и има објављене рецензиране нау-
чне радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Судска медицина

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Хигијена и екологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање осам и уписане докторске академ-
ске студије или магистар медицинских наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факул-
тета Медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним 
докторским студијама, фотокопију оверених диплома, спи-
сак стручних и научних публикација и по један примерак 
тих публикација. Сву конкурсну документацију, као и дока-
зе о испуњености услова конкурса, обавезно доставити 
и у електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за 
пријављивање је 15 дана.
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ОШ „СВЕТИ САВА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане чл. 
8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да имају одговарајуће образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и у 
складу са чланом 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом безусловном казном у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела прописа-
на чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
су држављани Републике Србије и знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). У складу 
са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци) и оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Лекарско уверење изабрани кандидат је дужан да 
достави пре закључења уговора о раду. Уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на претходну психолошку проверу способ-
ности за рад са децом и ученицима у Националну службу 
за запошљавање у Крагујевцу. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу школе или предати лично у школи. Број теле-
фона за ближе информације о конкурсу: 034/6841-402. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРАЉЕВО
ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба 
да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду 
и посебне услове предвиђене чл. 8 и 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: да имају одгова-
рајуће образовање: професор српског језика и књижев-
ности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу или друге услове у погледу образовања пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/12 и 15/13); да имају пси-

хичку, 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 васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе доказе да 
испуњавају наведене услове: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству, уверење 
(потврду) о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи и извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о неосуђиваности шко-
ла прибавља по службеној дужности, а лекарско уверење 
прилаже се по доношењу одлуке, а пре закључења уго-
вора о раду. Сва документа се прилажу у оригиналу или 
као оверене фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА“

37240 Трстеник, Браће Спасојевића бб
тел. 037/3100-262

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено време до 

повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати задовољавају опште 
услове предвиђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања, услове предвиђене Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву поднети: извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге држављана, 
диплому и то: оригинале наведених докумената или ове-
рене фотокопије. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Одлука о избору биће донета у законском року.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“

37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Оглас објављен 18.02.2015. године у публикацији 
„Послови“, исправља се на следећи начин: уместо 
радног места: наставник практичне наставе у под-
ручју рада машинство и обрада метала, за обра-
зовни профил: ауто-лимар - 1 извршилац, за 70% 
радног времена, до повратка одсутног запосле-
ног, треба да стоји: наставник практичне наставе 
у подручју рада машинство и обрада метала, за 
образовни профил: бравар - 1 извршилац, за 70% 
радног времена, до повратка одсутног запосле-
ног. У делу услова за наведено радно место тре-
ба да стоји: дипл. дефектолог-олигофренолог са 
савладаним програмом методике машинства и 
обраде метала, као и дипл. инжењер машинства; 
професор машинства; инжењер машинства; дипл. 
педагог општег образовања; виши стручни рад-
ник металске струке; наставник практичне наставе 
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металске струке; наставник општетехничког обра-
зовања; бравар са положеним специјалистичким 
испитом; аутолимар са положеним специјалистич-
ким испитом. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају имати стечено и најмање средње 
образовање за одговарајући образовни профил; 
такође наставници практичне наставе поред наве-
дене стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога. У свему осталом 
остаје на снази текст огласа.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следеће услове: одго-
варајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено на 
студијама другог степена - мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четри године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да поседује дозволу за рад (лиценцу), обуку 
и положен испит за директора; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном 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 посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да зна језик на ком се остварује обра-
зовано-васпитни рад. Директор се бира на четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС - не ста-
рије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања, уверење суда да против кандида-
та није покренута истрага, нити је подигнута оптужница 
(не старије од 6 месеци), лекарско уверење о положеној 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од шест месеци, доставља 
кандидат који одлуком Школског одбора буде изабран за 
директора), уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања (не старије од 6 месеци, при-
бавља школа), уверење о положеном испиту за директора 
се прилаже, али је кандидат који буде изабран дужан да 
га положи у законском року. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Оглас објављен 18.02.2015. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник енглеског 
језика, на одређено време - за 3 извршиоца - од 
50%, 30% и 20% радног времена, исправља се у 
делу: „до повратка запослене са боловања, однос-
но породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета“, и треба да стоји: „до повратка запос-
лене са одсуства ради посебне неге детета“.

ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник историје
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, са 35% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са функције 

в.д. директора

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане одред-
бама чл. 8, 120 и 121 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 
55/13) и Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13): одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије и спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у 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 прсудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат је 
обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем 
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степену и врсти образовања; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (уверење или други одговарајући документ о положе-
ном испиту из педагогије и психологије у току студија или 
доказ о положеном стручном испиту, испиту за лиценцу); 
уверење о држављанству; уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику - 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Фотокопије прило-
жених доказа морају бити оверене и не старије од 6 месе-
ци. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ЛОЗНИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Наставник географије
за 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства, а 
најдуже до 30.11.2015. године

УСЛОВИ: Пријављени кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас доставе потребну документацију: оверену фотоко-
пију дипломе као доказ да имају одговарајуће образовање, 
кандидати треба да испуњавају услове у погледу образо-
вања и стручне спреме према чл. 80 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 05/91, 01/92, 21/93, 03/94, 07/96, 07/98, 03/99, 06/01, 

03/03, 08/03, 11/04, 05/05, 06/05, 02/07, 04/07, 07/08, 
11/08, 05/11, 08/11 и 9/13): дипломирани географ, профе-
сор историје-географије, дипл. географ-просторни планер, 
дипл. професор географије-мастер, мастер географ, мас-
тер професор географије, мастер професор географије и 
информатике, мастер професор биологије и географије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: уверење о држављанству; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- доказ о испуњености услова прибавља школа; извод из 
матичне књиге рођених и остала документа којима стиче 
приоритет. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве доставити лично или на адресу 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

НИШ
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСА

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

тел. 018/242-984

Конкурс објављен 11.02.2015. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: наставник мате-
матике, мења се у називу радног места, тако што 
уместо: наставник математике, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, 
треба да стоји: наставник математике, за рад у 
билингвалном одељењу за наставу на енглеском 
језику, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана. Врши се и допуна у 
погледу услова конкурса, тако што се додаје: знање 
енглеског језика - ниво Б2.

ОШ „АЦА СИНАДИНОВИЋ“
Лоћика, 18212 Тешица, тел. 018/610-400

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, положе-
на обука за педагошке асистенте; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ прибавља школа); држављанство Републике 
Србије; знање језика на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат уз пријаву треба да достави: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
сертификат Министарства просвете о положеној обуци за 
педагошке асистенте, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о познавању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС Национална служба 

за запошљавање
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НОВИ ПА ЗАР
МОШ „25. МАЈ“
36307 Делимеђе
тел. 020/461-159

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у Чаровини, 

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

детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако има: 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад; 
наставник мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, доказ о познавању језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уверење о здравственом 
стању и о психофизичкој способности за рад са ученицима 
подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ о неос-
уђиваности прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве са документима слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 
020/461-159 или 063/597-997.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36300 Нови Пазар, Трнава

Секретар
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству Републике Србије. Уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа по службеној 
дужности. Доказ о психофизичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима из члана 120 став 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања - кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. 
Захтев са документима послати на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ОШ „МУР“
36300 Нови Пазар, Мур бб

тел. 020/383-130

Директор

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013) и чл. 36, 37 и 38 
Статута ОШ „МУР“ Нови Пазар, деловодни број 102-1/15 од 
16.09.2014. године: да поседује високо образовање, сход-
но члану 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да испуњава услове за пријем у радни однос 
у установи (школи); одговарајуће образовање; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца; држављанство 
Републике Србије (доказ о испуњености овог услова се 
подноси уз пријаву на конкурс); да зна језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски и босански језик - 
доказ о испуњености овог услова се поноси уз пријаву на 
конкурс); најмање пет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
поднесе следећа документа: доказ о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
знању српског и босанског језика, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на тим језицима, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, потврду, оригинал о 
радном стажу у области образовања и васпитања, радну 
биографију, потписану својеручно од стране кандидата, 
оквирни план рада за време мандата, потписан својеручно 
од стране кандидата. Пријаве на конкурс могу се поднети 
непосредно у школи или поштом, препоручено, на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36306 Лукаре, Нови Пазар

тел. 020/448-073

Директор

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013), и чл. 36, 37 и 38 
Статута ОШ „Јошаница“ Лукаре, деловодни број 809/1 од 
30.12.2013. године: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 8 става 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да испуњава услове за пријем 
у радни однос у установи (школи) сходно члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да поднесе: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, оригинал, не старије од шест месеци); оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о знању српског и босанског 
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на тим језицима; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 

за лиценцу; потврду, оригинал, о радном стажу у области 
образовања и васпитања; радну биографију, потписану 
својеручно од стране кандидата; оквирни план рада за 
време мандата, потписан својеручно од стране кандидата. 
Пријаве на конкурс могу се поднети непосредно у школи 
или поштом, препоручено на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска бб

тел. 020/316-361

Наставник српског језика

УСЛОВИ: да кандидат испуњава следење услове: одгова-
рајућа висока школска спрема према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здраствена способност за рад са децом и учени-
цима; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење 
о држављанству РС и извод из матичне књиге рођених. 
Информације о конкурсу могу се добити у школи - лично 
или на број телефона: 020/316-361.

НОВИ С А Д
ОШ „15. ОКТОБАР“

21469 Пивнице, Маршала Тита 99
тел. 021/756-578

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са функције вршиоца дужности 

директора, а најдуже шест месеци

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене у чл. 120 и 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме 
предвиђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12 и 15/13). Кандидат уз пријаву дос-
тавља: уверење о држављанству и оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма и децом доставља се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављи-
вање је осам дана. Пријаве слати на адресу школе или пре-
дати лично, сваког радног дана, од 07,00 до 14,00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 Наука и образовање

Први утисак је 
најважнији-

будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Одсек за англистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Англистика (наука о језику)

Одсек за германистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Германистика (Немачка 
књижевност)

Одсек за педагогију
Асистент за ужу научну област Педагогија

Одсек за психологију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Психологија (предмети из области 
Менталног здравља, Методика наставе 

психологије, Развојна психологија 
(на мађарском језику) и Педагошка 
психологија (на мађарском језику)

Одсек за русинистику
Виши лектор за ужу научну област 

Русинистика

Одсек за славистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Русистика

Одсек за социологију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Социологија

Одсек за српски језик и лингвистику
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Српски језик и лингвистика (ближа 
област интересовања: Стандардни српски 

језик - Синтакса и семантика)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језики лингвистика (ближа 

област интересовања: Дијалектологија 
српског језика)

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српски језики лингвистика (ближа 
област интересовања: Анализа дискурса)

Асистент за ужу научну област Српски 
језики лингвистика

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

област Српска и јужнословенске 
књижевности са теоријом књижевности

Одсек за филозофију
Наставник (сва звања) за ужу научну 

област Филозофске науке

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
ако се пријављују на конкурс за наставника (сва звања) 
- универзитетског професора: оверену фотокопију дипло-
ме доктора наука; биографију састављену на основу упит-

ника који се може преузети са веб-сајта факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари-за_писање_реферата 
образац пријаве на конкурс за избор у звање универзитет-
ског наставника) у папирном облику и на CD-у; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних радова као и 
саме радове; ако се пријављују на конкурс за асистента или 
вишег наставника вештина: оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним и мастер студијама или магистарс-
ким студијама; потврду да су уписани на докторске студије 
или потврду да је тема докторске дисертације одобрена 
(за кандидате који завршвају докторат по раније важећим 
прописима) - само за асистенте; биографију састављену на 
основу упитника који се може преузети са веб-сајта факул-
тета (www.ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_
реферата, извештај за избор у звање сарадника); податке 
о досадашњем раду; списак стручних и научних радова, 
као и саме радове; ако се пријављују на конкурс за виши 
лектор, оверену фотокопију дипломе о завршеним основ-
ним студијама; биографију састављену на основу упитни-
ка који се може преузети са веб-сајта факултета (www.
ff.uns.аc.rs/факултет/формулари_за_писање_реферата, 
извештај за избор у звање сарадника) у папирном облику 
и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова, као и саме радове. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити на адресу: Филозофски факултет Нови 
Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА“
21000 Нови Сад, Лукијана Мушицког 8

е-mail: dugavrt@gmail.com

Струковни васпитач

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у занимању: струков-
ни васпитач, пробни рад 6 месеци. Пријаве за запослење 
слати мејлом на горенаведену адресу. Рок за пријављи-
вање је 30 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

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

е-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1
на одређено време ради замене одсутног

запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

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

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене одсутног

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (овере-
на фотокопија), положен курс хигијенског минимума, 
обављен санитарни преглед, 1 година радног искуства.

 Наука и образовање
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Кувар 2 у Служби исхране
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од три 
године (куварског смера), положен курс хигијенског мини-
мума, обављен санитарни преглед, 1 година радног иску-
ства.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако има: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство 
Републике Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОШ „МОША ПИЈАДЕ“

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одгова-
рајућа група. Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): 1. да има 
одговарајуће образовање; 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 Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 
4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из мати-
чне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тач-
ке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о 
испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ

31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/711-990

Наставник руског језика
на одређено време до краја школске 2014/2015. 

године

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време до краја школске 2014/2015. 

године, за 55,55% радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 2014/2015. 

године, за 25% радног времена

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове за заснивање 
радног односа из чл. 24 до 26 Закона о раду и члана 8 
став 1 тач. 1 и 2 и чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилника о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. глас-
ник-Просветни гласник, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011).

Спремачица
на одређено време до краја школске 2014/2015. 

године
3 извршиоца - два извршиоца за пуно радно време, 
један извршилац за пуно радно време ради замене 
запослене која се налази на боловању дуже од 60 

дана

УСЛОВИ: у радни однос за обављање послова спремачице 
могу се пријавити кандидати који имају I степен стручне 
спреме, основнa школa.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
достве тражена документа: оверену копију дипломе, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Рок за подношење пријава је 8 
дана.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња

тел. 020/437-520

Професор руског језика
на одређено време, са 50% норме, ради замене 
радника који се налази на функцији директора 

школе

Библиотекар
на одређено време, са 50% норме, ради замене 
радника који се налази на функцији директора 

школе

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 2 
и 6 Правилника о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), да 
испуњава услове из чл. 8 став 2 и 4, чл. 120 и 121 став 9 

 Наука и образовање

Унапредите
своје пословање
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Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/2009, 52/2011 и 55/2013), одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним  студијама у трајању од 4 године, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2009, 52/2011 и 55/2013) 
- уверење прибавља школа; да је држављанин РС; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: доказ о стручној 
спреми (оверену фотокопију дипломе), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (оргинал или 
копија, не старије од 6 месеци), лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља школа пре закљу-
чења уговора о раду), уверење суда о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци). Доказ о испуњавању услова могу се 
предати и у овереној копији, а копије које нису оверене 
неће се узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18
тел. 026/311-057

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (100%)

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији послова школе 
Паланачка гимназија, IV, VI или VII степен стручне спре-
ме, економског смера, најмање 3 године рада на финан-
сијско-књиговодственим пословима; психичка, физич-
ка и здравствена способност; да кандидат 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; да 
зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву и кратку биографију кандидат подноси: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи (или оригинал), 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверена фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), доказ о радном искуству на финан-
сијско-књиговодственим пословима. Уверење о здрав-
ственој способности подноси се пре закључења уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање.

СОМБОР
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ПЕТРО КУЗМЈАК“
25233 Руски Крстур, Русинска 63

тел. 025/703-042

Професор биологије
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања, са 80% радног времена, уз 
знање русинског језика

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани молекулар-
ни биолог и физиолог, дипломирани биолог, дипломира-
ни биолог, смер заштите животне средине, дипломирани 
професор биологије, дипломирани биолог мастер, дипло-
мирани биолог заштите животне средине, мастер биолог, 
дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су 
стекла академско звање морају имати претходно завршене 
основне академске студије биологије.

Професор филозофије
на одређено време до повратка раднице са 

трудничког боловања, са 60% радног времена, уз 
знање русинског језика

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф, мастер филозоф. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије филозофије.

Професор стручних предмета у средњој 
стручној школи, смер туристички техничар, 

за предмет: Агенцијско и хотелијерско 
пословање

на одређено време до повратка раднице са 
трудничког боловања

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани еконо-
миста за хотелијерство и туризам, дипломирани туризмо-
лог, дипломирани географ-туризмолог, дипломирани геог-
раф (туризмолог).

ОСТАЛО: Лица која конкуришу морају да испуњавају усло-
ве прописане чл. 120 и 121 Закона о основама система 
образовања и васпитања: одговарајуће образовање; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном судском пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
доказ о знању русинског језика - за основну школу: стече-
но образовање на русинском језику или положен испит из 
русинског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе; за средње образовање: стечено 
средње, више или високо образовање на русинском језику 
или положен испит из русинског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; стечено образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Лице које је у току студија положило испите из педаго-
гије и психологије или је положило стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина. Доказе о 
испуњености услова из тач. 1, 4, 5 и 6 подносе кандидати 
уз пријаву на конкурс, а доказе из тачака 2 и 3 прибавља 
школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Све информације о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 025/703-042. Пријаве на конкурс слати на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у обзир.

 Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ОШ “МИЛИВОЈ ПЕТКОВИЋ ФЕЋКО”

22420 Платичево, Лале Јанића 3
тел/факс: 022/2451-263

Школски психолог
на одређено време до повратка привремено одсутног 

радника
УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог - 
општи смер или смер школске психологије; дипломирани 
школски психолог - педагог; дипломирани школско-кли-
нички психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; 
дипломирани психолог - мастер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер тре-
ба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета. Општи услови: пријављени кандидат поред 
наведеног услова у погледу одговарајућег образовања 
треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат треба да приложи следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереној фотокопији: пријаву/
молбу, диплому о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о држављанству Републике Србије. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела прописана законом - прибавља школа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у обзир. Особа за контакт: 
Стевица Попов, број телефона: 022/2451-263.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Наставник географије
са 40% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
смера, према Правилнику о врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, и 15/2013), професор 
географије, дипломирани географ, професор географије 
и историје, дипломирани професор биологије и геогра-
фије, дипломирани професор географије и информатике, 
професор биологије-географије, професор физике-гео-
графије, професор географије-информатике, дипломира-
ни професор географије - мастер, дипломирани географ 
- мастер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор географије и информатике, дипломира-
ни географ - просторни планер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани мастер, треба 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике, као 
и услови прописани чл. 8 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 
52/2011 и 55/2013).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних законом и 
услова у погледу одговарајуће стручне спреме, кандидат 
треба да има: психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе следеће доказе 
о испуњености услова: доказ о стеченој стручној спреми 
- оригинал или оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству Републике Србије. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду, 
а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Наведена 
документација може се доставити у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Пријаве са документацијом послати на 
адресу школе или предати у секретаријату школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Наставник географије
на одређено време, за 60% 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 вас-
питања („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 
географије, дипломирани географ, професор географије 
и историје, дипломирани професор биологије и геогра-
фије, дипломирани професор географије и информатике, 
професор биологије-географије, професор физике-геогра-
фије, професор географије-информатике, дипломирани 
професор географије-мастер, дипломирани географ-мас-
тер, мастер географ, мастер професор географије, мас-
тер професор географије и информатике, дипломирани 
географ-просторни планер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер треба 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма: географија, дипломирани географ, професор 
географије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике. 
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, сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горена-
ведених 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 безусловну 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 био-
графије, кандидати су дужни да у оригиналу или у ове-
реном препису/фотокопији доставе следећа документа: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), диплому или уверење о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченог на високошколској установи, издато 
од те установе или доказ о поседовању стручног испита, 
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односно испита за лиценцу. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат подно-
си по коначности одлуке о избору, а пре закључења уго-
вора о раду. Психолошку 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“.

УЖИЦЕ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Асистент за ужу научну област Методика 
наставе природе и друштва

на одређено време од 3 године (реизборност)

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне 
нивое студија завршио на учитељском факултету са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и који показује сми-
сао за наставни рад. Под истим условима у звање асистен-
та може бити изабран и магистар наука коме је прихваћена 
докторска дисертација. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Учи-
тељског факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неос-
уђиваности за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе или примања мита у обављању 
послова у високошколској установи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

тел. 031/513-383

Наставник хемије
са 35% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања, врста стручне 
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у струч-
ним школама; да кандидат испуњава услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс приложити доказе: оверену фотоко-
пију дипломе и уверење о држављанству. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Наставник енглеског језика и књижевности
за рад у ИО Тометно Поље, ИО Душковци, ИО Глумач, 

ИО Здравчићи, ИО Висибаба, ИО Милићево Село, 
ИО Узићи, на одређено време ради замене одсутне 

запослене дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Сви кандидати треба да поред општих услова 
испуњавају и посебне услове прописане одредбама чла-
на 8 и члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, 
бр. 11/12, 15/13). Уз пријаву на конкурс приложити доку-
ментацију којом се доказује испуњеност наведених услова: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење се прилаже непосредно пре закључивања уговора о 
раду. Документација се доставља у овереним фотокопија-
ма и иста се не враћа кандидатима. Доказ о испуњености 
услова о психолошкој процени о способностима за рад са 
децом и ученицима - прибавља школа пре закључивања 
уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ВРАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНО - ШУМАРСКА ШКОЛА

„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб

тел. 017/815-051

Професор историје
за 35% радног времена, на одређено време до краја 

школске године (31.08.2015. године)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен философ-
ски факултет, смер историја. Уз пријаву на оглас достави-
ти: оверену копију дипломе или уверења, извод из матич-
не књиге рођених и уверење да није под истрагом.

ВРШАЦ
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“

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

e-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (мировање радног односа због 
обављања дужности директора школе), са 10% 

радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова предвиђених Законом о раду испуња-
ва и посебне услове прописане одредбом чл. 120 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да 
кандидат има одговарајуће образовање које је прописано 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): професор 
физичког васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор физичког вас-
питања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, 
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професор физичког васпитања - дипломирани организа-
тор спортске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта, мастер професор физич-
ког васпитања и спорта, мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије, професор физичког васпитања 
и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; кандидат 
мора да има, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања, образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
вискокошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 
кандидат који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из горе-
наведених дисциплина; 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 Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одгова-
рајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченог на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Еврпоским системом 
преноса бодова - издат од стране високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно положе-
ном испиту за лиценцу; доказ о држављанству (уверење 
које није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио исапит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе) и извод матичне књиге рођених 
(са холограмом). Доказ о испуњености услова под тач. 2 
(лекарско уверење) - кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду, а доказ о испуњености услова под тач. 3 
(уверење о неосуђиваности) - прибавља школа службеним 
путем. Докази који се прилажу морају бити у оригиналу 
или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, са 89% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност). Кандидат поред 
општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 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 високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова) 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 („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13), као и посебне услове 
из Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва Медицинске школе у Зрењанину, односно: најмање 15 
година (општи услов); одговарајуће образовање; 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; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услова из члана 121 став 7 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 оства-
рује образовно-васпитни рад или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или ове-
рену фотокопију доказа да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење одговарајуће високошколске установе или доказ 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси 
само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван - прибавља школа. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разматране.

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неос-
уђиваности у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, потребно је да кандидати у прија-
ви наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко 
презиме или да доставе извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се шаљу или предају лично на адресу: Медицин-
ска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, лично 
или на број телефона: 023/533-270.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Оглас објављен 11.02.2015. године у публикацији 
„Послови“ исправља се за радно место: Основно 
образовање и васпитање - наставник дефектолог, 
са пуним радним временом, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, у 
броју извршилаца, тако што уместо 2 извршиоца, 
треба да стоји 1 извршилац.

 Наука и образовање
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Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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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

Корисник сам новчане накнаде у трајању од 
24 месеца, почев од 01.10.2013. године, јер ми је 
у 2013. години недостајало 2 године до испуња-
вања првог услова за остваривање права на ста-
росну пензију. Како је у међувремену измењен 
закон, право на новчану накнаду ће ми истећи, 
а ја нећу испунити услов за одлазак у старосну 
пензију 2015. године, већ крајем 2016. Добро вам 
је позната ситуација око запошљавања и како се 
до посла не долази, а нарочито за старије. У си-
туацији сам да нећу имати никаква примања, 
а и новчана накнада је минимална. Покушавам 
да пронађем посао, али безуспешно. Да ли по-
стоји могућност да закључим уговор о стручном 
усавршавању и оспособљавању без накнаде, да 
бих евентуално дошла до посла по истеку права 
на новчану накнаду, а да за време трајања так-
вог уговора примам и даље несметано новчану 
накнаду до истека периода од 24 месеца? Шта 
да раде корисници накнаде који су у тренутку 
добијања решења о праву на новчану накнаду 
испуњавали услове по тадашњем закону, а сада 
им се пролонгира одлазак у пензију, јер се о так-
вим случајевима очигледно није водило рачуна 
и да ли имате некаквих сазнања да ли ће бити 
икаквих измена, на пример продужетак пра-
ва на новчану накнаду до одласка у пензију по 
закону који важи од 01.01.2015. године? Молим 
вас да на питање одговорите, јер верујем да овај 
проблем имају многи корисници новчане нак-
наде после измене Закона о ПИО.

Приликом одлучивања по захтевима за оствари-
вање права на новчану накнаду Национална служа 
за запошљавање примењује одредбе Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености. 
Одредбом члана 72 став 3 овог закона, прописано 
је да незапосленом коме недостаје до две године до 
испуњавања првог услова за остваривање права на 
старосну пензију, у складу са прописима о пензијс-
ком и инвалидском осигурању, припада право на 
новчану накнаду у трајању од 24 месеца. Измене За-
кона о пензијском и инвалидском осигурању које су 
ступиле на снагу 29.07.2014. године имале су утицаја 
на већ стечена права на новчану накнаду, на начин 
да одређени број корисника неће бити у могућности 
да право на старосну пензију оствари у току трајања 
права од 24 месеца.

ОД НАКНАДЕ ДО ПЕНЗИЈЕ
Законом о запошљавању и осигурању за слу-

чај незапослености није предвиђена могућност на-
стављања исплате новчане накнаде до испуњавања 
првог услова за пензију, у складу са важећим пропи-
сом о пензијском и инвалидском осигурању. Поводом 
вашег питања које се односи на евентуално ангажо-
вање по основу уговора о стручном оспособљавању 
или стручном усавршавању, указујемо на измене За-
кона о раду, где је ова материја уређена другачије у 
односу на претходна решења. Тако је одредбом члана 
201 став 1 прописано да послодавац може да закљу-
чи уговор о стручном оспособљавању ради обављања 
приправничког стажа, односно полагања стручног 
испита, кад је то законом, односно правилником о 
организацији и систематизацији послова предвиђено 
као посебан услов за самосталан рад у струци. Од-
редбом става 2 прописано је да се уговор о стручном 
усавршавању може закључити ради стручног усавр-
шавања и стицања посебних знања и способности за 
рад у струци, односно обављања специјализације, 
за време утврђено програмом усавршавања, однос-
но специјализације, у складу са посебним прописом. 
Послодавац може лицу на стручном оспособљавању 
или усавршавању да обезбеди новчану накнаду која 
нема карактер зараде и на коју се не плаћа допринос 
за случај незапослености, па самим тим не предста-
вља ни основ за остваривање права на новчану накна-
ду по прописима о запошљавању.

Од 30.06.2013. налазим се на евиденцији НСЗ 
- 24 месеца до одласка у пензију, а 30.06.2015. пу-
ним 36 година радног стажа. Да ли ћу моћи да 
одем у пензију 30. јуна?

Иако нисте навели колико година имате, прет-
постављамо да сте право на новчану накнаду у 
трајању од 24 месеца остварили на основу стажа оси-
гурања. У 2015. години осигураник жена моћи ће да 
оствари право на старосну пензију са 60 година и 6 
месеци живота и минимално 15 година стажа осигу-
рања, а на превремену старосну пензију са 36 година 
и 4 месеца стажа осигурања и 54 године и 4 месеца 
живота. На дан престанка права на новчану накнаду 
нећете испунити услове за старосну пензију. Под усло-
вом да и даље будете у осигурању, услов испуњавате 
30.10.2015. године.
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Јавни радови су мера активне по-
литике запошљавања која пред-
виђа одобравање средстава за за-
пошљавање незапослених лица са 

евиденције Националне службе за за-
пошљавање и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац 
- извођач јавног рада, а које имају за 
циљ остварење одређеног друштвеног 
интереса. 

Право на подношење пријава на 
основу јавног конкурса имају: органи 
територијалне аутономије и органи 
јединице локалне самоуправе, јавне 
установе и јавна предузећа, привред-
на друштва, предузетници, задруге, 
друштвене организације, удружења 
грађана.

Од тренутка када је кренула ре-
ализација пројеката јавних радова за 
особе са инвалидитетом, 2011. године, 
на подручју Моравичког округа влада 
велико интересовање. Тако је било и 
у 2014. години, када је одобрено свих 
10 поднетих пројеката јавних радова, 
укупне вредности 7,3 милиона динара, 
кроз које се запослило 39 особа са ин-
валидитетом са евиденције незапосле-
них у Чачку, Ивањици и Горњем Мила-
новцу. Лица су засновала радни однос 

на одређено време од 3 до 5 месеци, у 
зависности од дужине трајања пројек-
та, а планира се да до априла месеца 
ове године радови буду завршени.

Подносиоци пројеката су углавном 
удружења инвалидних лица, а један од 
мотива за конкурисање је и чињеница 
да су јавни радови један од начина да 
њихови чланови буду радно ангажова-

ни, односно да заснују радни однос. Ту 
су и изузеци, као што је чачанско прив-
редно друштво ДОО „S.P.D.A. Ecologic“, 
које се на овај корак одлучило сма-
трајући да планиране послове у овој 
фирми може у потпуности, адекватно 
и квалитетно да обавља и кандидат у 
статусу особе са инвалидитетом. Реч је 
о пословима обраде и ажурирања доку-
ментације израђене од стране рибочу-
вара, отклањања утврђених неправил-

ности, израде деловодне базе захтева и 
њихове даље експедиције.

Центар за самостални живот осо-
ба са инвалидитетом из Чачка је кроз 
пројекат запослио 9 особа које су укљу-
чене у рад креативне радионице и из-
раду различитих предмета од деко-
ративног материјала (израда накита, 
сувенира, украсних кутија и слично), 

организовање промотивних изложби и 
друго. 

Међуопштинска организација сле-
пих из Чачка је пројектом „Шанса за 
нас“ ангажованим члановима помогла 
да у просторијама удружења пружају 
услуге релаксационе масаже, и то не 
само члановима удружења, већ и дру-
гим, првенствено старијим особама, 
којима је ова врста помоћи потребна. 

„Запослимо бивше ученике“ је на-
зив пројекта Школе за основно и средње 
образовање „1. новембар“ из Чачка. 
Школа већ другу годину реализује 
пројекте који имају за циљ радно анга-
жовање бивших ученика, који спадају у 
једну од теже запошљивих категорија 
особа са инвалидитетом.

Ивањички Црвени крст је анга-
жовао 7 особа са инвалидитетом на 
пословима ажурирања базе података 
о члановима удружења, припреми но-
вогодишњих пакетића за чланове уд-
ружења и кориснике услуга Црвеног 
крста, као и укључивање у спровођење 
акција добровољног давања крви.

Осим поменутих, носиоци про-
шлогодишњих пројеката у Чачку су: 
Удружење мултипле склерозе, Међу-
општинско удружење глувих и наг-
лувих, ЈКП „Комуналац“, у Ивањици 
Друштво за церебралну и дечју пара-
лизу и у Горњем Милановцу Удружење 
„МС“.

Имајући у виду одличне ефекте ове 
мере, очекује се да и ове године буду 
одобрена знатна средства за реализа-
цију нових јавних радова, кроз које би 
се запослио већи број особа са инвали-
дитетом. Ана Дојчиловић

У 2014. години одобрено свих 10 поднетих пројеката, кроз које се запослило 39 
особа са инвалидитетом са евиденције у Чачку, Ивањици и Горњем Милановцу

АКТУЕЛНО   Реализација пројеката јавних радова за особе са инвалидитетом на 
подручју Моравичког округа

ОД ИЗРАДЕ НАКИТА ДО МАСАЖЕ
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Програм јавног рада „Израда социјалних карата 
удружења ОСИ“, који реализује Градска управа 
Ужице, а координира Канцеларија за сарадњу са 
цивилним друштвом града Ужица, има два циља 

- успостављање и израду социјалних карата особа са ин-
валидитетом, као и успостављање одрживог механизма за 
праћење социо-економског и материјалног положаја ОСИ.

На подручју града Ужица делује 11 удружења грађана 
која заступају интересе особа са инвалидитетом, а броје 1.522 
члана. Израда социјалних карата и редовно ажурирање по-
датака је потреба и заједнички интерес удружења ОСИ, на 
основу којих је и настао предлог програма јавног рада. Ови 
подаци су од изузетног значаја за дефинисање локалних и 
националних политика у овој области.

Узимајући у обзир значај пројекта за локалну заједни-
цу, друштвену корист, структуру ангажованих лица и до-
садашњу сарадњу са извођачем јавног рада и удружењи-
ма ОСИ, Национална служба за запошљавање је дала пуну 
подршку.

„Укупна вредност пројекта је око 952 милиона динара, 
а на његовој реализацији је ангажовано шест ОСИ са еви-
денције незапослених, у периоду од 4 месеца. С обзиром да 
реализацијом овог и претходног пројекта долазимо до базе 
података о положају особа са инвалидитетом, значајно ће се 
унапредити услови и квалитет њихових живота, што је зајед-
нички интерес удружења ОСИ, Националне службе за запо-
шљавање и локалне заједнице. У граду Ужицу је 2014. годи-
не издвојено око 8,9 милиона динара за запошљавање ОСИ, 
при чему је за јавне радове, на којима је било ангажовано 38 
лица, издвојено око 6,6 милиона динара. ОСИ су биле анга-
жоване и преко програма стручне праксе, субвенције зарада 
за запошљавање ОСИ без радног искуства, субвенција за са-
мозапошљавање и обука за потребе тржишта рада. У 2015. 
години издвојено је 500 милиона динара за мере активне 
политике запошљавања за ОСИ“, истакла је Зорица Мило-
шевић, директорка ужичке филијале НСЗ.

Пројекат „Израда социјалних карата удружења ОСИ“ је 
наставак пројектних активности из претходне године, када 
је јавним радом „Аналитиком до суштине“, на коме је било 
ангажовано 8 лица у трајању од 6 месеци, створена база по-
датака која је омогућила уједначавање методологије и увид 
у демографску, образовну, квалификациону структуру про-
цене радне способности.

„Израдом социјалних карата удружења прави се све-
обухватни преглед социо-економског стања чланства и ва-
лиднији увид у ситуацију на терену. Преко социјалних карата 
долазимо до информација које су врсте социјалне подршке 
потребне ОСИ и њиховим породицама, колико њих живи на 
ивици сиромаштва и колико су стварно сиромашни. Реали-
зацијом претходног и овог пројекта стварамо основу за ут-
врђивање листе проблема из којих ћемо извући приоритете, 
а то ће бити стратешки правци за израду Акционог плана за 
особе са инвалидитетом, што може бити тема следећег јавног 
рада“, истакао је Небојша Сарван, координатор за сарадњу 
са цивилним друштвом града Ужица.

Славица Јездимировић је и ове године ангажована 
на програму јавног рада Градске управе. Славица директно 
ради на успостављању контаката са особама са инвалидите-
том и попуњавању упитника којим се долази до података о 
социо-економском и материјалном положају ОСИ.

„Мој посао се односи на комуникацију са члановима уд-
ружења и попуњавање упитника који садржи опште податке 
о особи са инвалидитетом, броју чланова домаћинства, броју 
квадрата куће или стана, месечним примањима. Поред тога, 
упитник садржи и питања да ли интервјуисано лице поседује 
покретну или непокретну имовину, колике су пореске и друге 
финансијске обавезе, да ли испитаник или чланови породице 
примају неки вид социјалне или друге врсте помоћи и да ли 
им је као породици неки вид помоћи потребан. Када попу-
ним упитник, податке пребацујем у компјутер, у наменски 
креирану базу, чиме се добија комплетан увид у социјални 
статус особе са инвалидитетом“, каже Славица Јездимиро-
вић.

Социјална карта особе са инвалидитетом је документо-
ван начин мерења социо-економског положаја, којим се еви-
дентирају сви подаци о социјалном или породичном статусу. 
Овако добијени подаци могу се користити као основа за из-
раду локалних и националних акционих планова за особе са 
инвалидитетом.

АКТУЕЛНО   Социјалне карте особа са 
инвалидитетом на подручју Ужица

УТВРЂИВАЊЕ 
ПРИОРИТЕТА
Прецизна информација које су врсте 
социјалне подршке потребне особама 

са инвалидитетом и њиховим 
породицама, колико њих живи на ивици 

сиромаштва и колико су стварно 
сиромашни. У 2014. години издвојено око 

8,9 милиона динара за запошљавање 
ОСИ

Укупна вредност пројекта је око 952 
милиона динара, а на његовој реали-

зацији је ангажовано шест ОСИ са 
евиденције незапослених, у периоду од 

4 месеца

На подручју Ужица делује 11 удружења 
грађана која заступају интересе осо-
ба са инвалидитетом, а броје 1.522 

члана

Биљана Терзић

Славица Јездимировић
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Захваљујући програму обуке за унапређење квалитета 
људских ресурса у туризму, посао је добило 205 мла-
дих из jугозападне Србије. Резултати пројекта презен-
товани су на конференцији на Копаонику, где су уру-

чени и сертификати свим младима, а њих је било 305, који су 
завршили обуку.

„Туризам је сложен сектор, чији је раст и развој ограни-
чен бројним препрекама, а једна од кључних је недостатак 
квалификоване радне снаге у туризму. Ова обука је подршка 
приватном сектору да добије кадар који је обучен да одгово-
ри захтевима савременог госта“, рекао је за „Танјуг“ менаџер 
пројекта Дарко Ђуровић.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић изјавио је за „Танјуг“ да је сарадња приватног 
и јавног сектора кључна за нова запошљавања.

„Један од стратешких циљева Владе Републике Србије и 
НСЗ је улагање у људски капитал кроз обуке после формал-
ног образовања, јер додатна знања су неопходна за потре-

бе тржишта. НСЗ ће ове године организовати обуке за 2.600 
лица, међу којима и за 560 особа са инвалидитетом. У те 
обуке биће имплементирана искуства из овог пројекта, који 
је резултирао упошљавањем чак 205 лица“, казао је Марти-
новић.

Помоћница министра трговине, туризма и телекомуни-
кација Рената Пинџо подсетила је да је Србија прошле годи-
не имала девет одсто већи девизни прилив од туризма, као и 
да је нашу земљу посетило 12 одсто више странаца у односу 
на 2013. годину.

Новозапослена Мирјана Стаменић, једна од 205 мла-
дих који су добили посао у туризму по завршетку обуке, ис-
тиче да је знање стечено на овај начин непроцењиво.

„Учили смо од врхунских туристичких радника у 
најбољим хотелима у Србији и оно што смо научили не може 
да се пореди са знањем из школе. Научили смо све оно о чему 
нам у школи никад нису причали“, истиче Стаменићева.

Обука је спроведена у хотелима на Копаонику, Златибо-
ру и Краљеву, у оквиру Програма развоја приватног сектора 
у југозападној Србији, који реализује Регионална развојна 
агенција Златибор из Ужица, а финансира Влада Швајцарске, 
која је у протеклих 20 година у развојне пројекте у Србији 
инвестирала 300 милиона франака.

АКТУЕЛНО   Захваљујући програму обуке за 
унапређење квалитета људских ресурса

У ТУРИЗМУ ЗАПОСЛЕНО 
205 МЛАДИХ

НСЗ ће ове године организовати обуке 
за 2.600 лица, међу којима и за 560 
особа са инвалидитетом – изјавио 
директор НСЗ Зоран Мартиновић

    ХОРЕС, послодавци и НСЗ
   Програми обука на радном месту за обављање послова 
кувара, конобара, бармена, пекара, посластичара, рецеп-
ционера, собарице, багажисте развијени су у оквиру Про-
грама развоја приватног сектора у југозападној Србији 
(ПСД), кроз пилот пројекат „Унапређење обука у сектору 
туризма“. Обуку су до сада успешно завршиле 294 младе 
особе и реално је очекивати да ће број новозапослених 
бити још већи у наредном периоду.
  „Детаљним испитивањем и анализом тржишта дошли 
смо до сазнања да је основна препрека у запошљавању 
младих у туризму и угоститељству недостатак практичних 
знања и вештина које због неадекватних програма не до-
бијају у процесу образовања чак ни у стручним школама“, 
рекао је Дарко Ђуровић, директор Програма развоја при-
ватног сектора, који спроводи Регионална развојна аген-
ција Златибор из Ужица.
   Потпуно нове програме обука је спровело Пословно уд-
ружење хотелско угоститељске привреде - ХОРЕС, преко 
Академије ХОРЕС, уз помоћ угледних предавача који су 
знања и искуства стицали у водећим домаћим и иностра-
ним компанијама. Успешности обуке и запошљавању мла-
дих допринело је успостављање снажног партнерства 
између ХОРЕС-а, послодаваца и Националне службе за 
запошљавање, на чијим основама су и развијени програ-
ми обука.

 У Лесковцу завршено седам обука за тржиште рада

  СЕРТИФИКАТИ ЗА 44 НЕЗАПОСЛЕНА
  Филијала Лесковац НСЗ је у четвртак, 12. фебруара, ор-
ганизовала свечану доделу сертификата незапосленима 
који су успешно завршили обуке за тржиште рада.
  Сертификате су добила 44 незапослена са евиденције 
лесковачке филијале НСЗ, а организовано је седам обука: 
за израду и монтажу намештаја од плочастог материјала, 
за помоћника фризера, помоћника у трговини, за израду 
пецива, обука за геронтодомаћице, помоћника послас-
тичара и почетни ниво енглеског језика. Извођачи обука 
били су Народни универзитет из Ниша и Агенција за обра-
зовање „Академија“ из Чачка. 
  Сертификате полазницима уручио је Дејан Станковић, 
директор Филијале Лесковац. 

М.Стевановић
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У чачанском Дому културе одржан је Сајам образовања 
„Индекс 2015“, под покровитељством Туристичке ор-
ганизације Чачка. Већ једанаест година се путем ове 
манифестације настоји да се ученицима који заврша-

вају средњу школу и желе да наставе школовање омогући 
што стручнији, квалитетнији и лакши избор будућег зани-
мањa. На сајму је учествовало 40 факултета и високих школа 
са државних и приватних универзитета из Чачка, Београда, 
Крагујевца, Ужица, Краљева, Земуна, Ваљева и других гра-
дова.

Манифестацију су отворили Драгомир Савић, ди-
ректор Туристичке организације Чачка и проф. др Милан 
Плазинић, члан Градског већа задужен за образовање, који 
је том приликом истакао да је сваке године на сајму при-
сутан све већи број високошколских установа и матураната 
средњих школа, што довољно говори о његовом значају. 

„Велики број матураната је неодлучан и необавештен 
о томе где могу да наставе школовање, на којим актуел-
ним студијским програмима. Добар део њих ће управо зах-
ваљујући овој манифестацији донети коначну одлуку где и 
шта ће студирати“, рекао је професор Плазинић.

Представници високих школа се радо одазивају и при-
хватају учешће на „Индексу“. Један од редовних учесника је и 
Економски факултет Београдског универзитета.

„Можемо рећи да традиционално учествујемо на Сајму 
образовања у Чачку“, изјавила је Славица Марић, профе-
сорка на Економском факултету у Београду. „Наше задо-
вољство је тим веће што сваке године велики број матурана-
та из Чачка уписује наш факултет, при чему су се показали 
као вредни и успешни студенти.“

Београдски универзитет је имао још једног представ-
ника. Математички факултет је неколико година присутан 
на овом догађају. Овог пута су га представљале и две бивше 
ученице Чачанске гимназије, које су свој професионални рад 
наставиле на овом факултету. Нина Радојичић, у звању 
асистента у настави и Марија Радичевић, у звању сарадни-
ка у настави, радо су прихватиле предлог да представе свој 
факултет у родном граду. У прилог значају ове манифеста-
ције Марија је навела податак да је са њом на првој години 
студија још седам њених суграђана уписало Математички 
факултет.

„Ово је прилика да студијски програм приближимо на-
шим потенцијалним будућим колегама“, истакла је и Нина 
Радојичић.

Национална служба за запошљавање - Филијала Чачак 
је традиционални учесник „Индекса“. Као и сваке године 
штанд НСЗ је био један од посећенијих. Више од 400 посе-
тилаца, не само матуранти већ и други средњошколци који 
размишљају о будућем позиву и њихови професори, имали 
су могућност да кроз брошуре и у директном разговору са 
саветницима сазнају која су занимања будућности, која су 
суфицитарна и дефицитарна занимања на подручју Мора-
вичког округа. 

„Тренутно су дефицитарна занимања професор мате-
матике, физике, дипломирани фармацеут, инжењер елек-
тротехнике за електромеханику, возач теретњака, админи-
стративни техничар, касир, док су суфицитарна занимања 
медицинска сестра, електротехничар енергетике, струковни 
економиста, дипломирани правник, израђивачи хемијских 
производа“, изјавила је Анђелка Маринковић, саветница 
за планирање каријере у Филијали Чачак. Између осталог, 
истакла је и значај квалитетног и благовременог информи-

сања младих о свим важним чињеницама које могу утицати 
на опредељење у погледу занимања и професије.

Учествовало је 40 факултета и високих школа из Чачка, Београда, Крагујевца, 
Ужица, Краљева, Земуна, Ваљева...

АКТУЕЛНО   Сајам образовања „Индекс 2015“ у Чачку

КОЈИ ИНДЕКС ИЗАБРАТИ?

Зорица Гачић

ЛОЗНИЦА   Завршена обука за одржавање мотора и 
моторних возила 

И ТЕОРИЈА И ПРАКСА
У Филијали Лозница НСЗ завршена је обука за одржа-

вање мотора и моторних возила, а у току су обуке за 
собарице и геронтодомаћице. Полазницима обуке за 
одржавање мотора и моторних возила свечано су уру-

чени сертификати. Девет полазника стекло је знања, вешти-
не и стручне компетенције на пословима: мере безбедности 
и заштите на раду приликом одржавања мотора и моторних 
возила и одржавање, сервисирање и прање возила.

Обуку је организовала Национална служба за запошља-
вање, а извођач је образовна институција „НС про груп“ из 
Новог Сада. Предавачи су поделили своја знања са полазни-
цима кроз теоријски и практични део наставе, који је орга-
низован у пословном простору Ауто-механичарске радње 
„Капетановић“ из Лознице. Обука је трајала 240 часова.

А.Дојчиловић
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Од 80.000 становника Ужица не-
запослено је 5.217. Колико је у 
овом граду на западу Србије 
тешко наћи посао, сведочи по-

датак да је међу фирмама које су про-
шле године отвориле највише радних 
места - трговинска радња „Прехрана“. 
Цела ужичка привреда, према пода-
цима Националне службе за запошља-
вање, протеклог месеца је исказала по-
требу за само 16 радних места. У исто 
време на евиденцију незапослених 
пријављенa су 403 Ужичанина, сазнаје 
„Блиц“.

„Огласио сам потребу за 23 радни-
ка, а на конкурс је стигло око 400 прија-
ва. Међу трговцима имам троје факул-
тетски образованих радника, један 
је дипломирани шумарски инжењер, 
други инжењер геологије, трећи је фи-
лолог“, каже Миле Вукојичић, влас-
ник „Прехране“. 

Управо су трговци, изузимајући 
НК и полуквалификовану радну снагу, 
најбројнији међу незапосленима. Посао 
са овим звањем чека 361 Ужичанин. У 

граду са мање од 80.000 људи незапос-
лених је 5.317.

„Морала сам да потегнем везу да 
бих нашла посао у кинеском бутику. 

Плата је 20.000 динара, али се 
нико од колегиница не жали. 
Кажу, добро је кад има и ово 
и хвале послодавце. Да није 
Кинеза и њихове јефтине робе, 
Ужичани би ишли голи“, прича 
Ужичанка, бивша касирка у 
пропалој „Градини“.

Гигант грађевинске ин-
дустрије „Путеви Ужице“ не 
може се похвалити да је запос-
лио више од поменутог марке-
та.

„У Ужицу смо прошле го-
дине запослили 20 физичких 
радника, армирача и тесара. 
На нивоу целе Србије прими-
ли смо стотинак људи, али смо 
приличан број и отпустили“, 
каже Слободан Божовић, тех-
нички директор „Путева“.

„Импол Севал“, као 
највеће и најздравије ужич-
ко предузеће, запослило је 33 
млада радника.

„Много људи је отишло у 
пензију па смо обнављали 
кадар. У 2015. биће спо-
радичних пријема, али 
тешко да ћемо прићи про-

шлогодишњој цифри“, прича Нинко 
Тешић, генерални директор „Импол 
Севала“, фирме са више од 700 радника. 
У ово предузеће свакодневно стигне се-
дам-осам радних биографија и забеле-
же пет-шест телефонских позива.

„Претрпани смо молбама за запос-
лење. Народ више и не бира него моли: 
Дајте било шта. Потребе за пријемом 
немамо“, објашњава генерални дирек-
тор „Импол Севала“ Нинко Тешић. 

Десет до петнаест Ужичана сва-
кодневно телефоном позове и градску 
управу, тражећи састанак са градона-
челником. Истим поводом - моле за по-
сао, претежно било какав.

„Мада подаци уливају оптимизам 
да је незапосленост испод државног 
просека, реалност је другачија. Сваки 
дан гледам људе који гладују, који не 
могу деци да плате школарину, који 
дугују за струју, а радили би било шта. 
Многима не могу да помогнем, јер пот-
ребе за пријемом радника једноставно 
нема“, каже градоначелник Тихомир 
Петковић.

„У јануару је обично смањена пот-
ражња радне снаге, већа се очекује у 
фебруару и марту“, преноси Биљана 
Терзић из НСЗ. 

Картон у радној књижици, у којој 
му је последњи дан радног стажа заве-
ден у 2008. години, оверавао је бивши 
радник угашене „Ракете“. Један је од 
105 незапослених возача у Ужицу.

„Када питам има ли посла за мене, 
они кажу - црно је да не може бити 
црње. Кад је тако и ја таксирам на 
црно”, вели он.

„Не гајим илузију да ћу лако доћи 
до посла. То нам кажу и професори. 
Иронично, указујући нам шта нас сутра 
чека, кажу да нема у Ужицу толико тра-
фика колико је вас будућих учитеља”, 
прича Маријана, студенткиња Учи-
тељског факултета.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Цела ужичка привреда протеклог месеца исказала потребу за само 
16 радних места

ИНЖЕЊЕРИ С КЕЦЕЉОМ ТРГОВЦА
„Огласио сам потребу за 23 радника, а на конкурс је стигло око 400 пријава. Међу трговцима 

имам троје факултетски образованих радника, један је дипломирани шумарски инжењер, 
други инжењер геологије, трећи је филолог“, каже Миле Вукојичић, власник „Прехране“

„Mорала сам да потег-
нем везу да бих нашла 

посао у кинеском бутику. 
Плата је 20.000 динара, 
добро је кад има и ово“, 

прича Ужичанка, бивша 
касирка у пропалој „Гра-

дини“.

Претрпани смо молбама за запос-
лење. Народ више и не бира него 

моли: Дајте било шта, а потребе 
за пријемом немамо“, објашњава 

директор „Импол Севала“
Нинко Тешић. 

    Италијански погон
 Веће запошљавање у Ужицу најавље-
но је за почетак ове године. Прва 
страна инвестиција договорена је 
крајем 2014. 
- Италијански „Фамот“ отвориће фа-
брику у Ужицу. Закупили су погоне. 
Кренуће са 15, а до лета ће бити 35 
радника. Десет радних места биће у 
фабрици воде у Кремнима, која креће 
у јануару - каже Тихомир Петковић, 
градоначелник Ужица. 
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На основу података Републичког завода за статисти-
ку, укупна стопа незапослености у последњем квар-
талу прошле године била је 16,8 одсто, несигурност 
запослења је велика, примања су мала, све је мање 

радних места, па зато и не чуди што је запошљавање на ли-
зинг - вид радног ангажмана који је у Србији релативно нов, 
попримило маха, пише новосадски „Дневник“. 

До посла на лизинг радници долазе посредством аген-
ција за запошљавање, а то заправо значи да агенције из-
најмљују радну снагу неком другом послодавцу. Радници се 
практично ангажују онда када је неком предузећу потребна 
одређена струка на одређено време, а они који се запосле 
на лизинг преко агенција нису сигурни до када ће и да ли 
ће уопште радити, да ли ће се агенција мењати, да ли ће на 
послу који раде и остати или ће из било ког разлога бити ан-
гажовани неки други радници...

По речима председнице Асоцијације слободних и не-
зависних синидиката Ранке Савић, иако нема прецизних 
података, може се рећи да око 80.000 људи ради на лизинг, 
односно до посла долази преко агенција за запошљавање. Го-
тово да нема фирме или компаније која не ангажује раднике 
на тај начин, а то се ради и у јавним предузећима, државним 
установама, великим и малим компанијама, приватним фир-
мама...

„Важећи Закон о раду ни на који начин није решио про-
блем радника на лизинг и зато се припремају измене и до-
пуне тог документа. Садашња законска регулатива такав 
начин ангажмана радника нити дозвољава нити забрањује, 
што није добро. Ипак, радници који раде на лизинг постоје, па 

је зато боље правно регулисати њихов статус него затварати 
очи и правити се да их нема“, каже Ранка Савић и додаје да 
је положај радника који раде на лизинг веома лош, они су 
радници од данас до сутра.

„Ангажовање радника путем лизинга, наравно, одговара 
послодавцима, јер их таква врста запошљавања не обавезује. 
Треба рећи да се на лизинг, по правилу, ангажују радници 
на пословима обезбеђења, хигијеничара, односно да је реч 
о пословима који подразумевају нижи степен образовања. 
Истовремено, зараде су најчешће минималне, а неретко и 
испод износа од 21.000 динара, колика је минимала зарада 
у Србији. При томе, њихова права су далеко мања него права 
радника који раде на неодређено време или се запошљавају 
директно код послодавца, без посредовања агенција за запо-
шљавање - топли оброк, превоз, плаћени прековремени рад“, 
каже Савићева и указује да су све то разлози да се приликом 
доношења измена и допуна Закона и раду инсистира на томе 
да се положај радника на лизинг правно прецизира, њихова 
права заштите, не дозволи исплата зарада испод минималне, 
као и на већој контроли агенција за запошљавање.

Радници из ове категорије често раде по 10 сати днев-
но, немају право на слободне дане, викенд, годишњи одмор 
и најчешће имају дупло ниже плате него стално запослени.

„На пример, нека фирма уплати 30.000 до 40.000 динара 
агенцији. Агенција ће задржати одређени део за себе, 10.000 
до 15.000 динара, што је цена за њен рад, али је дужна да од 
те суме уплати и пензиони и здравствени допринос, али се 
то не ради. На крају, исплате чистачице, на пример, 15.000 
за месец дана рада, за осмочасовно радно време“, конста-
тује Марија Радоман, сарадница београдског Филозофског 
факултета, која је спровела истраживање о положају жена 
на тржишту рада. Марија каже да су по механизму аген-
ција-фирма многе чистачице биле принуђене да раде за 
бедну плату од 130 евра.

Никола Милосављевић, из људских ресурса компа-
није „Адеко“ (Adecco), чијих 3.000 људи са листе од укупно 
10.000 радника различитих занимања је запослено у фирма-
ма широм земље, истиче да је такозвани „стаф лизинг“ (staff 
leasing), ако се ради по закону и утврђеним стандардима, 
неминовност модерног пословања, јер знатно смањује трош-
кове.

„Не путем мањих плата, него путем целе администра-
ције. На пример, ангажујете 60 људи. Вама аутоматски тих 
60 људи није на платном списку, те не морате да имате до-
датну особу која ће радити пријаве и одјаве за њих, обрачун 
плата... У тим великим системима са 200 радника ви морате 
да ангажујете још седам људи из бекофиса који ће да подр-
жавају све то. Због тога они цео тај процес пребацују на аген-
цију и агенција се бави тиме“, каже Милосављевић. Раднике 
на лизинг узимају велике стране фирме, домаће компаније, 
али и јавна предузећа због којих је власт годинама на удару 
критика, јер су легло партијског прекобројног запошљавања 
и највећи буџетски потрошачи. 

Све присутнији нови вид радног 
ангажмана у Србији

НА ЛИЗИНГ 
РАДИ ОКО 

80.000 ЉУДИ
Нема фирме или компаније која не 

ангажује раднике на лизинг, чак и у 
јавним предузећима, великим и малим 

компанијама… На овај начин, по правилу, 
ангажују се радници на пословима 

обезбеђења, одржавања хигијене, односно 
на пословима који подразумевају нижи 

степен образовања

Зараде најчешће минималне, а неретко 
и испод износа од 21.000 динара
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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)


