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ПРОЛЕЋНИ ТАЛАС ЗАПОШЉАВАЊА
ТЕМА БРОЈА - У Зрењанину 27 послодаваца исказало потребу за 

попуњавањем 209 радних места. У Кикинди тражено 180 радника, 
а у Кањижи и Новом Кнежевцу посао добиле 243 особе
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УВОДНИК

ОД САЈМА ДО ПАМУКА
Неготин, Кладово, Зајечар, Књажевац, Крагујевац, 

Нови Бечеј, Сремска Митровица, Звечан, Прокупље, Кур-
шумлија, Нови Сад. Ово није случајан низ градова, већ 
места где ће се у мају и јуну одржати сајмови запошља-
вања, посредством којих је  прошле године посао добило 
више од 10.000 људи. Колико се људи запослило у првом 
пролећном таласу сајмова од Зрењанина до Пожеге, у 
нашој Теми броја. 

Готово 80 одсто младих чека на запослење дуже од 
годину дана. Две деценије Србија је лидер у региону по 
исељавању младих и образованих људи, а друга у свету 
по „одливу мозгова“. Како тај талас зауставити - покуша-
ли су да дају одговор учесници Регионалне конферен-
ције „Привредни форум младих 2015“. Издвајамо само 
два, остали су на страни Лакше до посла. - Знање треба 
да буде основ привреде, како би она била конкурентна и 
профитабилна, а не „шрафцигер индустрија“ - затражио 
је декан Електротехничког факултета Бранко Коваче-
вић, а шеф Делегације ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт 
много мање: - Не може се спровести модернизација об-
разовног система ако школе не раде и часови трају 30 
минута.

Без посла у ЕУ је више од пет милиона младих ис-
под 25 година. У решавању тог истог проблема шкрипи 
и у ЕУ, о чему речито говори упозорење Европског ре-
визорског суда (ЕЦА), који је одговоран за надзор ини-
цијативе „Гаранције за младе“, за који је из буџета ЕУ 
опредељено 12,7 милијарди евра. Суд је признао да још 
није пронашао ниједну младу особу која је нашла посао 
кроз овај програм. Више о томе на странама Актуелно.

Статистици и аналитичарима отргли су се парт-
тајм послови. Многи од њих акумулирају веће приходе 
од запослених са пуним радним временом. У Америци, 
само у јануару ове године, било је око 27 милиона парт-
тајм ангажованих радника. Који су најбоље плаћени 
парт-тајм послови у овој години, у тексту Пола ради - до-
бро заради.

Стратегијом за подршку развоја малих и средњих 
предузећа предвиђа се повећање броја запослених за 
150.000 до 180.000 људи, изјавио је министар привре-
де Жељко Сертић. Ова као и информација колико је у 
буџету за ову годину издвојено за отпремнине - на стра-
ни Привреда.

На територији Западнобачког округа не постоји 
ниједно предузеће које се у основи бави запошљавањем 
и радним ангажовањем особа са инвалидитетом. Какви 
су помаци у тој сфери, објашњава у Интервјуу Секула 
Тањевић, директор Филијале Сомбор НСЗ.

Шахисти, без обзира на категорију, размишљају 
бар два потеза унапред. У Немачкој - не само шахисти 
- и који потез више: до 2050. број радно способних биће 
смањен са данашњих 45 милиона на мање од 29 мили-
она. Постоји опасност да неће имати ко да ради. Да се то 
не би десило, у Немачкој ће до 2050. бити потребно од 
276.000 до 491.000 имиграната годишње из земаља ван 
ЕУ. О томе на страни Економија.

У прошлом броју Послова објавили смо информа-
цију да јапанска влада забрањује својим службеницима 
да раде после 22 часа. У овом броју: Чиновници беру па-
мук. Наиме, одлуком владе Узбекистана државни служ-
беници учествовали су у двомесечној берби памука, док 
је у не тако далеком комшилуку, Белорусији, уведен по-
рез на незапосленост.

Милош Чолић
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Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин изјавио је да је у 
буџету за ову годину издвојено 16 милијарди ди-
нара за отпремнине. Вулин је у Скупштини Србије, 

образлажући измене Закона о осигурању за случај незапос-
лености, подсетио да је донет Закон о приватизацији, по коме 
ће одређени број радника морати да буде вишак.

„Нико неће остати на улици, то је политика Владе Србије. 
За свакога је предвиђен одговарајући социјални програм и 
одређена отпремнина“, истакао је министар.

Предложени закон, како је навео Вулин, спречава да 
онај ко добије отпремнину, склопи фиктивни уговор о рад-
ном односу на неколико дана, раскине га, оде у Националну 
службу за запошљавање и добије накнаду за незапосленост, 
што је у досадашњој пракси био чест случај. Измене закона 
прописују да те особе остварују право на накнаду за случај 
незапослености тек када поново буду у радном односу не-
прекидно12 месеци или с прекидима у последњих 18 месеци.

„Измене закона на првом месту имају за циљ да помог-
ну незапосленом лицу које је на евиденцији да активније 
тражи посао кроз учешће у обукама“, рекао је Вулин, наво-
дећи да се тим законом омогућава да се НСЗ реформише у 
складу са препорукама Светске банке. Законом се, према 
Вулиновим речима, уређује и начин обрачунавања основице 
исплате накнаде. 

ПРИВРЕДА   Стратегијом за подршку развоја малих и средњих предузећа до нових радних места

ПОСАО ЗА 150.000 ДО 180.000 ЉУДИ
„Током ове и 2016. предвиђено увођење гаранција, фондова предузетног капитала, јавног фонда предузетног 
капитала, као и сакупљање пројеката који би конкурисали за овај вид улагања“, најавио министар привреде 

Жељко Сертић

РЕКЛИ СУ   Александар Вулин, министар за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

ЗА ОТПРЕМНИНЕ 16 
МИЛИЈАРДИ ДИНАРА 

СУБОТИЦА 
ДАЉИ ПАД

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
На евиденцији Националне службе за запошљавање 

(НСЗ) у Суботици, крајем марта, налазило се 10.258 не-
запослених, што је за 1.454 мање у односу на крај првог 
квартала прошле године, показују подаци суботичке фи-
лијале НСЗ. Посматрано према старосној структури, мла-
ди до 30 година чине скоро четвртину незапослених, ста-
рији од 50 чине скоро трећину незапослених, док су нешто 
мање од половине незапослених жене. Током првог квар-
тала ове године посао су пронашле 1072 особе са евиден-
ције. У току прошле године путем сајмова запошљавања 
посао је добило 576 незапослених.

„Стратегија за подршку развоја малих и средњих пре-
дузећа предвиђа повећање броја запослених за 150.000 до 
180.000 људи“, изјавио је министар привреде Жељко Сер-
тић. 

„Узевши у обзир демографску структуру становништ-
ва, потребу рационализације јавног сектора и неопходност 
превођења запослених из неформалног у реални сектор, сма-
трамо да су ова предвиђања реална и одговорна“, рекао је 
Сертић за магазин „Недељник“.

Стратегија има шест стратешких циљева, односно сту-
бова, који треба да се спроведу током наредних пет година, 
а основни циљ биће позиционирање Србије на боље место од 
60. на листи „Дуинг бизнис“ (Doing business) Светске банке до 
2020. године.

„Најважнији стуб ове стратегије је унапређење приступа 
изворима финансирања за мала и средња предузећа и зато 
је током 2015. и 2016. године предвиђено увођење гаранција, 
фондова предузетног капитала, јавног фонда предузетног 
капитала, као и сакупљање пројеката који би конкурисали 
за овај вид улагања“, најавио је Сертић и додао да банкарски 
сектор не види мала предузећа у Србији која „лете испод њи-
хових радара“, па су многи почетници у бизнису, али и мале 
фирме и предузетници који желе да прошире пословање, 
осуђени на неформално задуживање код родбине или прија-
теља или у нелегалној зони. 

„Чак је и црква један од микрокредитора привреде и ста-
новништва“, навео је министар.

„Стратегија за подршку развоја малих и средњих пре-
дузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-
2020. је, де факто, стратегија практично целе привреде, али 
и стратегија целе Владе Србије, јер је у том домену запос-
лено две трећине радне снаге у Србији. У изради стратегије 
учествовала су сва министарства у саставу Владе Србије и 
она је по многим карактеристикама јединствена у историји 
Србије, јер су представници привреде први пут питани при-
ликом израде стратегије и дали списак примедби који је по-
стао саставни део документа“, рекао је Сертић.
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У току прошле године фабрика „Фиорано“ из Сомбора 
проширивала је капацитете, тако да је сомборска фи-
лијала НСЗ посредовала у попуњавању 336 радних 
места. Последњих година остварена је веома добра 

сарадња са страним инвеститорима, пре свих са „Магмом“ 
из Оџака и „Фиораном“ из Сомбора. У овим предузећима за-
послено је око 2.200 радника. Реч је о текстилцима, па је јасно 
да су најтраженији управо кадрови за рад у текстилној ин-
дустрији. У наредном периоду у Апатину се очекује почетак 
рада још једног инвеститора - „Флеш срб“, који такође послује 
у овој бранши.

У Сомбору је недавно одржан округли сто на тему „Сис-
теми подршке особама са инвалидитетом и старијима у ло-
калној заједници“. Циљ је да се подстакну и отворе разгово-
ри са грађанима којима су ови системи и сервиси подршке 
неопходни, као и да се у сарадњи са локалним самоуправа-
ма и установама које доносе и спроводе одлуке, утврди где 
се може помоћи. Један од учесника скупа био је и Секула 
Тањевић, директор сомборске филијале Националне службе 
за запошљавање.

С обзиром на ширину и специфичност овог про-
блема, колико је значајна улога Националне службе за 
запошљавање у његовом решавању?

Закон треба да омогући лакше укључивање особа са 
инвалидитетом у све сфере друштвеног живота, подстакне 
њихово запошљавање, забрани дискриминацију и омогући 
једнака права и обавезе. У томе се посебно истиче улога НСЗ 
и наглашава њен значај у подстицању запошљавања особа 
са инвалидитетом кроз организовање и спровођење мера и 
активности професионалне рехабилитације, укључивање 
у мере активне политике запошљавања, обезбеђивање тех-
ничких, стручних и других услова за прилагођавање посло-
ва или радног места. Важна новина је да је у надлежности 
НСЗ да у својим филијалама организује обављање процене 
радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења - објашњава Секула Тањевић, директор сомборске 
филијале НСЗ.

Које су обавезе осталих учесника?
Први пут је прописана обавеза да послодавци који имају 

најмање 20 запослених радника морају запослити једно лице 
са инвалидитетом, ако је број запослених радника већи од 50 
обавеза се односи на запошљавање две особе са инвалидите-
том, а на сваких наредних започетих 50 запослених по једне 
особе са инвалидитетом. Република Србија и органи терито-
ријале и локалне аутономије, као и организације особа са ин-
валидитетом, у циљу запошљавања, односно радног ангажо-
вања и побољшања положаја особа са инвалидитетом, могу 
да оснивају предузећа за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање ових особа, радне центре за њихово радно 
ангажовање и терапију и социјална предузећа за обављање 
делатности која је усмерена на задовољење потреба ОСИ.

У којој мери сте задовољни оствареним
активностима ?
Тешко да можемо бити задовољни оствареним, имајући 

у виду да на територији Западнобачког округа не постоји 
ниједно предузеће, као ни предузетничка активност, која се 

у основи бави запошљавањем и радним ангажовањем особа 
са инвалидитетом. Сарадња са послодавцима је углавном ко-
ректна, али нажалост, када је у питању запошљавање особа 
са инвалидитетом, без обзира на сва подстицајна средства, 
још увек постоје послодавци који избегавају запошљавање 
ове категорије лица. Највећа препрека су предрасуде посло-
даваца да особе са инвалидитетом нису у довољној мери ос-
пособљене за рад, те да не пружају свој радни максимум. Чак 
ни сајмови запошљавања за особе са инвалидитетом нису 
разбили ове предрасуде и нису дали значајније резултате.

Забрињавајуће је што послодавци показују спремност 
да издвајају немала финансијска средства за финансирање 
зарада особа са инвалидитетом у предузећима за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање ОСИ, од најмање 50 
одсто просечне зараде у привреди Републике Србије или да 
плаћају пенале у висини троструког износа минималне за-
раде за сваку особу са инвалидитетом коју нису запослили. 
Стиче се утисак да послодавци помно пазе да не прекораче 
број од најмање 20 запослених и не уђу у обавезу запошља-
вања лица са инвалидитетом, што је дестимулативно са ас-
пекта подршке запошљавању, посебно теже запошљивих.

Које активне мере дају најбоље резултате?
До сада су најбоље ефекте показали јавни радови. Про-

шле године су на јавним радовима на подручју Филијале 
Сомбор запослене 72 особе са инвалидитетом, највише у об-
ласти социјално-хуманитарног рада, културне делатности, 
одржавања и заштите животне средине и старих заната. 
Значајну подршку у запошљавању пружају и субвенције за-
раде особа са инвалидитетом које се први пут запошљавају. 
Ову субвенцију добило је 13 послодаваца за запошљавање 
14 особа. Подршку према програму самозапошљавања доби-
ле су четири особе са инвалидитетом. Програмом обука за 

ТЕКСТИЛЦИ НАЈВИШЕ ЗАПОШЉАВАЈУ
Веома добра сарадња са страним инвеститорима, пре свих са „Магмом“ из Оџака 

и „Фиораном“ из Сомбора, у којима је запослено око 2.200 радника. Прошле 
године на јавним радовима на подручју Филијале Сомбор запослене 72 особе са 
инвалидитетом. У 2014. забележено смањење броја незапослених за 6,52 одсто

Секула Тањевић, директор 
Филијале Сомбор Националне 
службе за запошљавање

На територији Западнобачког округа не 
постоји ниједно предузеће које се у основи 

бави запошљавањем и радним ангажовањем 
особа са инвалидитетом
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тршиште рада обухваћено је 38 лица са инвалидитетом, за 
стицање основне информатичке обуке по ЕЦДЛ стандарду. 
Кроз остале нефинансијске мере, као што су обука за активно 
тражење посла, Клуб за тражење посла, мотивационо-акти-
вациона обука за лица без квалификација, сајмови запошља-
вања, саветовања и селекције, прошло је 150 особа са инва-
лидитетом.

Које мере и активности су усмерене у циљу подрш-
ке запошљавању особа са инвалидитетом?

Националним акционим планом запошљавања за 2015. 
годину предвиђене су бројне мере и активности као подрш-
ка смањењу незапослености. Кроз све мере посебно је пред-
виђена обавеза укључивања лица са инвалидитетом, тако да 
је укључивање ових лица због теже запошљивости приори-

тетан задатак. На подручју Филијале Сомбор очекује се да 
кроз мере активног тражења посла, додатног образовања и 
обука, подстицаје послодавцима за запошљавање, јавне ра-
дове, подстицаје за отпочињање сопственог посла, укупно 
буде укључено око 300 лица са инвалидитетом, што је око 
трећине укупног броја евидентираних незапослених особа са 
инвалидитетом.

Колико је на евиденцији незапослених особа са ин-
валидитетом?

На крају прошле године, у Филијали Сомбор је било еви-
дентирано 895 особа са ивалидитетом, од чега 71 одсто чине 
мушкарци, а 29 одсто жене. У односу на категорију инвалид-
ности, највише их је са проценом радне способности - 359 
лица, 242 су ратни војни инвалиди, 175 су лакше ментално 
ометена лица и сагласно претходним прописима о инвалид-
ности 50 је инвалида рада. Посебно је у порасту број особа 
са инвалидитетом из категорије са проценом радне способ-
ности, што је у великој мери резултат промене у старосној 
структури незапослених, тако да је у укупној структури не-
запослених све више незапослених старијих од 40 година.

Посматрано према годинама старости, најбројније су 
особе у старосној доби од 50 до 54 године (187) и од 55 до 59 
године (140), а у укупној незапослености старији од 40 година 

чине 73 одсто, што проблем запошљавања ових лица чини 
још већим.

Како решити проблем запошљавања особа са ин-
валидитетом?

Проблем незапослености, посебно када су у питању теже 
запошљиве категорије, не може решавати ниједна служба 
самостално. Због свеобухватности и карактера проблема, 
неопходна је синергија и заједничка акција свих актера на 
тржишту рада. Како бисмо у потпуности одговорили овом 
изазову, очекујемо што квалитетнију сарадњу са послода-
вцима, у смислу афирмације активних мера у запошљавању 
и извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидите-

том. Подићи на виши ниво сарадњу са удружењима особа са 
инвалидитетом и путем информисања, саветовања и разних 
едукативних радионица чланству што више приближити 
садржину и карактер активних мера у запошљавању, такође 
је један од начина на који се могу покренути промене у овој 
области. 

Каква су кретања незапослености, посебно за теже 
запошљиве категорије?

Прошле године је забележено смањење броја незапос-
лених од 6,52 одсто за све општине округа. Почетак године, 
као и увек, бележи раст броја незапослених од отприлике 2 
одсто, што је у границама очекиваног и најчешће је последи-
ца завршетка сезонских радова, прекида привремених и по-
времених послова, истека уговора о раду на одређено време, 
престанка рада неких послодаваца...

У односу на укупан број незапослених, особе са инвали-
дитетом чине нешто више од 4 одсто незапослених, млади 
чине 27,4 одсто, старији од 50 година 24,5 одсто, дугорочно 
незапослених је 66,88 одсто. Поред ових, бројне су и друге ка-
тегорије теже запошљивих, као што су вишкови запослених, 
неквалификовани радници, избегла и расељена лица, неза-
послена лица са села, где је проблем незапослености посебно 
изражен.

Предложили сте конкретне кораке за побољшање 
положаја особа са инвалидитетом. Каква су ваша 
очекивања у том погледу?

На претходно одржаном округлом столу покренуо сам 
иницијативу за оснивање предузећа за професионалну ре-
хабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или 
радног центра, посебно имајући у виду да у Сомбору постоји 
основна школа са домом за образовање и смештај деце оме-
тене у развоју. Личним успехом бих, свакако, сматрао да до 
краја године заживи ова иницијатива, обезбеди се активно 
укључивање свих значајних чинилаца, изврши преузимање 
конкретних обавеза и усвоји кровни акт за реализацију целе 
идеје.

У којим пројектима учествује сомборска филијала 
НСЗ?

Један од пројеката у које су укључени наши саветници 
су мобилни тимови за инклузију Рома. Сомбор је једна од 20 
општина које су укључене у мрежу мобилних тимова, у циљу 
стварања трајних веза између институција на националном 
и локалном нивоу са представницима ромске заједнице. Овај 
вид активности спроводи се искључиво на терену, односно у 
ромским насељима.

У Апатину се очекује почетак рада још једног 
инвеститора - „Флеш срб“, који такође долази 

из текстилне бранше

Стиче се утисак да послодавци помно прате 
да не прекораче број од 20 запослених и не уђу 

у обавезу запошљавања лица
са инвалидитетом

Гордана Предојевић
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Традиционално, пролеће у Србији обележава низ сајам-
ских манифестација, а филијале Националне служ-
бе за запошљавање, уз помоћ локалних самоуправа, 
вредно раде како би на најjедноставнији и најефи-

каснији начин приближиле оне који посао нуде и оне који га 
траже. Незапослени тако добијају још једну значајну шансу 
да потраже адекватан радни ангажман, да на једном месту, 
у једном дану, предају биографије већем броју послодаваца, 
али и да стекну више информација о актуелним трендовима 
на тржишту рада и уједно се упознају са понудом фирми у 
својим градовима. 

И послодавци су препознали сајмове запошљавања као 
место на коме могу, без икакве накнаде, да се квалитетно 
представе потенцијалним кандидатима и пронађу одгова-
рајуће раднике. Одазивају се у великом броју, а на овим ма-
нифестацијама редовно учествују послодавци који ангажују 
већи број радника, јер им је процес избора знатно олакшан 
присуством великог броја кандидата различитих струка и 
занимања, уз подршку сарадника НСЗ.

„Сајмови су само једна од активних мера запошљавања. 
Прошле године је у Србији одржано 50 сајмова, на којима је 
учествовало око 50.000 незапослених. Посао код 1.000 посло-
даваца пронашло је више од 10.000 људи“, рекао је Зоран 
Мартиновић, директор Националне службе за запошља-
вање, на Сајму запошљавања у Ваљеву, одржаном у оквиру 
регионалног Сајма привреде - СПРЕГ. 

Незапослени грађани Пожеге, Ариља и Косјерића су на 
Сајму запошљавања који је одржан средином априла добили 
још једну значајну прилику да дођу до запослења. Двадесет 
пет послодаваца је понудило више од 130 слободних радних 
места, а манифестацију у холу Техничке школе у Пожеги 
посетило преко 400 незапослених. Иако је понуда послова 
разноврсна, чини се да је тренд у ове три општине годинама 
исти. Послодавци из Ариља, као једном од центара текстил-
не индустрије, исказали су потребу за радницима текстилне 
струке. Послодавци из Пожеге и Косјерића на сајму су тра-
жили раднике прехрамбене, машинске и металске струке, 
дрвопрерађивачке и грађевинске струке. Овај сајам обеле-
жила је и значајна потражња за високообразованим кадро-
вима, пре свега дипломираним машинским инжењерима.

„Сајам запошљавања је само једна у низу мера које спро-
води Национална служба за запошљавање. Резултати су по-
казали да су добра мера, јер се запосли око 20 одсто при-
сутних лица“, нагласила је директорка ужичке филијале НСЗ 
Зорица Милошевић. 

Сајам запошљавања био је прилика да Општина Пожега 
најави и почетак рада организационе јединице „Југоимпорт 
СДПР“, највеће регионалне компаније у области одбрамбене 
индустрије. У плану је да се до марта следеће године ту за-
посли између 370 и 400 људи, а до октобра 2017. године фа-
брика би требало да броји око 1.100 запослених.

Филијала Кикинда Националне службе за запошљавање 
је уз подршку локалних самоуправа у протекла два месеца 
организовала чак четири сајма запошљавања, у Кикинди, 
Ади, Сенти и Кањижи. На кикиндском сајму представио се 
21 послодавац, а исказана је потреба за запошљавањем 180 
незапослених. Још успешнији је био сајам у Кањижи, на којем 
је 20 послодаваца из Кањиже и Новог Кнежевца добило 243 
нова радника.

Први овогодишњи сајам на подручју Моравичког округа 
одржан је протекле недеље у Чачку. Учествовало је 40 посло-
даваца са подручја града Чачка и општина Горњи Милановац 
и Ивањица, са пријављеним потребама за запошљавање око 
180 лица различитих образовних профила и степена стручне 
спреме: професора енглеског и немачког језика, дипломира-
них инжењера машинства и електротехнике, дипломираних 
правника, економиста, медицинских сестара, туристичких и 
угоститељских радника, производних радника, као и радна 
места на којима ће бити ангажоване особе са инвалидитетом. 

Драган Сикимић, заменик директора НСЗ, истакао je 
значај организовања оваквих догађаја, који имају за циљ да 
се, првенствено, тражиоцима запослења омогући да на јед-
ном месту обаве разговоре са већим бројем послодаваца. 

Војислав Илић, градоначелник Чачка, истакао је да 
локална самоуправа од 2006. године учествује у решавању 
проблема незапослености својих суграђана издвајањем зна-
чајних финансијских средстава из свог буџета. И за ову го-
дину је, у циљу решавања приоритетног проблема као што је 
велика незапосленост, усвојен Локални акциони план запо-
шљавања у износу од 35 милиона динара. Средства ће бити 
реализована кроз пројекте јавних радова, отварање нових 
радних места и самозапошљавање.

На чачанском сајму је било присутно више од око 600 
тражилаца посла, углавном из Чачка. Представници Науч-
но-технолошког парка „Чачак“ су присутне, који свој профе-
сионални развој виде у предузетништву или су тек кренули 
са пословањем, упознали са могућностима које пружа Старт-
ап центар НТП.

На деветнаестом зрењанинском сајму, одржаном у 
Спортској хали „Медисон“, учествовало је 27 послодаваца, 
који су исказали потребу за 209 радних места. Била су за-
ступљена занимања свих степена стручности, од ауто-ме-

ТЕМА БРОЈА   Посредством сајмова запошљавања прошле године посао добило 
више од 10.000 људи

На сајму у Пожеги најављен почетак рада 
јединице „Југоимпорт СДПР“, у којој је плани-
рано запошљавање између 370 и 400 људи до 

марта следеће године

ПРОЛЕЋНИ ТАЛАС ЗАПОШЉАВАЊА
У Зрењанину 27 послодаваца исказало потребу за попуњавањем 209 
радних места. У Кикинди тражено 180 радника, а у Кањижи и Новом 

Кнежевцу посао добиле 243 особе
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ханичара до професора енглеског 
језика, од радника у производњи 
до саветника за осигурање. 

По речима директорке Фи-
лијале за запошљавање Зрења-
нин Татјане Мијатовић, ово је 
један од посећенијих сајмова и 
што се тиче послодаваца, као и 
одзива незапослених лица. Она је 
навела да су у току републички и 
покрајински јавни позиви и да се 
очекује да ускоро и локалне само-
управе распишу јавне позиве за 
субвенционисано запошљавање.

Заменик директора Нацио-
налне службе за запошљавање 
Драган Сикимић, истакао је да су 
ове године значајна финансијска 
средства - 2,8 милијарди динара, 
издвојена за мере активне поли-
тике запошљавања.

„Кренули смо на време, има-
мо вишегодишње искуство, обу-
чен кадар, а ове године имамо и 
средства, тако да сам оптимиста. 
Све наше мере су усмерене ка 
смањењу стопе незапослености, 
а већина мера је управљена ка 
томе да се послодавцима олакша 
пословање, како би запослили још 
људи са евиденције НСЗ. Такође, 
наше мере су управљене ка запо-

шљавању теже запошљивих категорија, као што су млади без 
радног искуства и лица старија од педесет година, као и особе 
са инвалидитетом.  Добра је сарадња локалне самоуправе и 
филијале Националне службе, као и послодаваца, што зна-
чајно доприноси смањењу стопе незапослености, како на 
локалу, тако и на републичком нивоу“, изјавио је Сикимић.  

Помоћник градоначелника Зрењанина Саша Сантовац 
нагласио је да је локална управа за 2015. годину планира-
ла за запошљавање 18 милиона динара, од чега 15 милиона 
за стручну праксу, а преостали део за јавне радове. Позиви 
ће бити расписани током јуна. Како је Сантовац истакао, од 
2012. године, путем нових инвестиција или проширења ин-
вестиција у граду Зрењанину је у 28 погона запослено 1.605 
лица, а на основу уговора који су сада потписани са инвес-

титорима који су почели или ће започети изградњу погона, 
планирано је запошљавање 1.690 лица.

„Све активне мере на републичком, покрајинском нивоу 
и на локалу утичу на тренд смањивања броја незапослених. 
Значајан допринос су и ови сајмови, где свако треће лице у 
шест месеци пронађе посао“, рекао је директор Покрајинске 
службе за запошљавање Небојша Кукић. По његовим речи-
ма, из покрајинских средстава ове године издвојено је 526 
милиона за активне мере запошљавања, за које су већ распи-
сани јавни позиви. Планира се запошљавање и ангажовање 
3.500 лица у Војводини, што ће са републичким мерама, од-
носно издвојеним средствима, знатно смањити број незапос-
лених на евиденцији. 

Ове године, по броју тражених радника истичу се „Дре-
кслмајер“ - 45 радника разних профила и степена образо-
вања, „Агродукат“ - десет дипломираних инжењера фитоме-
дицине, „Фулгар“ - 20 радника у производњи, „Агрорит“ - 20 
возача теретног возила. Компанија „Гомекс“ редовно учест-
вује на сајмовима запошљавања. Овога пута тражили су 24 
нова радника, највише трговаца - касира. 

Александра Тикић из „Гомекса“ истиче да је сајам за-
пошљавања значајан за стварање кадровске основе за запо-
шљавање. Жеља је да, поштујући родну равноправност, за 
место трговца-касира буде пријављено што више мушкараца 
заинтересованих за то радно место. И компанија „Дијамант“, 
по речима Татјане Лудошки, редовно учествује на сајму, а 
сада је овој компанији неопходан менаџер за кључне купце, 
дипломирани економиста, са најмање две године искуства 
у продаји. Сања Титин, из „Точак аута“, такође истиче да је 
сајам запошљавања добра прилика да се попуне слободна 
радна места, а пријаве које незапослени оставе добро дођу 
када и између сајамских дешавања треба попунити радно 
место.

Сајмови запошљавања су протекле недеље одржани и у 
многим другим градовима у Србији. О очекивањима и ре-
зултатима ових манифестација у неком од наредних бројева 
Послова.

Прошле године је у Србији одржано 50 сајмова 
запошљавања, на којима је учествовало око 

50.000 незапослених

Прес НСЗ

 

У мају су планирани и сајмови запошљавања у: Неготину, 
Кладову, Зајечару, Књажевцу, Крагујевцу, Новом Бечеју, 

Сремској Митровици и Шапцу, док ће у мају или јуну бити 
одржани сајмови у Звечану, Прокупљу, Куршумлији

и Новом Саду. 
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Образовани млади људи тешко 
долазе до посла у Србији. Наша 
земља држи неславан рекорд 
- већ две деценије први смо у 

региону по исељавању младих и обра-
зованих људи у иностранство, а други 
у свету по „одливу мозгова“. Према по-
дацима из 2014. године, највише неза-
послених младих особа у Србији је ста-
рости од 25 до 29 година, односно око 
101.000, а затим следе незапослени од 
20 до 24 године, којих има око 90.500. 
Готово 80 одсто младих чека на посао 
дуже од годину дана, због чега све више 
њих сматра да је у Србији немогуће 
пронаћи посао и зато одлазе из земље. 
Због свега тога академска заједница, 

држава и привреда морају да се повежу 
и омогуће усаглашавање система обра-
зовања са реалним потребама тржишта 
рада, као и стварање повољнијих ус-
лова за умрежавање младих и њихово 
запошљавање, поручили су учесници 
регионалне конференције „Привредни 
форум младих 2015“.

Потпредседница Владе Србије Зо-
рана Михајловић је рекла да Србија 
мора да створи услове да буде међу пр-
вих десет земаља приликом тестирања 
ученика на ПИСА тестовима.

„Наш образовни систем мора да 
се усклади са оним што желимо да 
постигнемо, не само данас, него и за 
50 година. Неадекватни образовни 
програми за последицу имају ниску 
способност младих да се сналазе у ре-
алном пословном окружењу“, рекла је 
Михајловићева. 

„Не може се спровести модерни-
зација образовног система ако школе 
не раде у пуном капацитету“, изјавио 
је шеф Делегације Европске уније у 

Србији Мајкл Де-
венпорт. 

„Мислим да 
Србија мора још 
много тога да ура-
ди на осавремења-
вању наставног 
програма, како би 
га прилагодила 
захтевима који по-
стоје на тржишту 
рада и побољшала 
систем за обез-
беђивање квали-
тета образовања“, 

оценио је Девенпорт и навео да су сви у 
ЕУ схватили да нема више посла за цео 
живот.

Декан Електротехничког факул-
тета у Београду Бранко Ковачевић 
рекао је да је очигледно да постоји 
системска грешка у односима државе, 
привреде и образовања, с обзиром да је 
највећи број младих незапослен. Кова-
чевић је истакао да знање треба да буде 
основ привреде, како би она била кон-
курентна и профитабилна, а не „шраф-
цигер индустрија“, алудирајући на ин-
дустрију која се бави само склапањем 
производа од увозних делова.

„Од 1990. године до данас смо из-
губили око милион радника у сектору 
индустрије“, подсетио је Ковачевић, 
говорећи о процесу деиндустријализа-
ције која је у Србији, како је рекао, спро-
ведена насилно.

Помоћник министра просвете Ми-
лан Шуваков је упозорио да наш обра-
зовни систем још нема уписну полити-
ку за студирање на факултетима и да је 

предвиђено доношење закона о нацио-
налном оквиру квалификација, који ће 
утврдити потребе за кадровима према 
потребама тржишта рада. „Планирано 
је и доношење закона о високошколс-
ком образовању, којим ће бити спрове-
дена реформа у том систему“, рекао је 
Шуваков. 

Проректор Универзитета у Београ-
ду Иванка Поповић је на отварању 
форума поручила да младе треба под-
стицати да отварају своје фирме, али и 
да држава треба да им олакша и мак-
симално смањи административна оп-
терећења.

Заменик градоначелника Београ-
да Андреја Младеновић је истакао 
да је један од највећих економских гу-
битака за земљу стварање високообра-
зованог кадра који нема извесну перс-
пективу запослења у струци за коју се 
школовао.

„На тај начин су утрошена значајна 
средства из буџета за школовање мла-
дих, повећава се незадовољство због 
немогућности налажења одговарајућег 
посла, а врло често коначан епилог је 
напуштање земље услед економских 
разлога. Једном речју, сви су на губитку, 
осим земље у коју такви људи емигри-
рају“, рекао је Младеновић.

Директор у „Вип мобајлу“ Дејан 
Кастелиц је истакао да ова успешна 
компанија у Србији има веома млад 
тим запослених и да приправнике од 
првог радног дана усмерава како би 
развила њихове таленте и од њих на-
правила стручњаке.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Регионална конференција „Привредни форум младих 2015“

ЗНАЊЕ КАО ОСНОВ ПРИВРЕДЕ
Србија држи неславан рекорд, већ две деценије прва је у региону по исељавању 

младих и образованих људи у иностранство, а друга у свету по „одливу мозгова“. 
Готово 80 одсто младих чека на посао дуже од годину дана

Од 1990. године до данас 
смо изгубили око милион 
радника у сектору индус-

трије

 Праксом до циља
  Заменик директора Национале 
службе за запошљавање Драган Си-
кимић указао је да се млади у Србији 
када траже први посао срећу са не-
могућим условима, односно тражи се 
од њих да имају велико искуство и по-
ручио да зато током студирања треба 
да имају што бољу праксу. Сикимић је 
рекао да је ове године приметан по-
зитиван тренд запошљавања младих 
у Србији и да је НСЗ њима омогућила 
стручну праксу и програме стицања 
практичних знања.

A.Б.
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На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (“Службени гласник Републике Србије” број 36/09 и 
88/10) и члана 53. Правилника о начину и критеријумима за спровођење 
мера активне политике запошљавања (“Службени гласник Републике 
Србије” број 12/12 и 20/13) Споразума о уређивању међусобних права и 
обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошља-
вања на територији општине Темерин за 2015. годину, закљученог између 
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Општине 
Темерин и Локалног акционог плана за привреду и запошљавање за 2014-
2018. годину („Службени лист општине Темерин“, број 16/13 и 07/14)

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први 
пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и 
степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од вре-
мена потребног за полагање приправничког или стручног испита, а ради 
оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, односно 
стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без 
заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеца, 
односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код 
послодавца, и то:

• до 9 месеци за лице са вишим или високим трогодишњим образовањем; 
• до 12 месеци за лице са најмање четворогодишњим високим образо-
вањем. 

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за пола-
гање приправничког или стручног испита, у програм се укључује за пре-
остали период потребан за стицање услова за полагање приправничког, 
односно стручног испита.

Tоком трајања стручне праксе локална самоуправа преко Националне 
службе за запошавање:

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:
- 20.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим обра-
зовањем; 
- 18.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образо-
вањем и 
- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професио-
налне болести, у складу са законом. 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ

Услови
раво учешћа у Јавном позиву има послодавац /установе, јавна предузећа/ 
под условом да:
- уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно 
социјално осигурање; 
- законом или актом о организацији и систематизацији послова код посло-
давца као услов за рад на одређеним пословима прописана је обавеза 
обављања стажа и полагања стручног испита; 
- има најмање једно запослено лице; 
- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, 
односно има запосленог ментора који је најмање истог нивоа образовања 
као и приправник и има најмање 12 месеци радног искуства у струци; 
- ангажује незапослено лице које: има више или високо образовање; нема 
радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за стицање 
услова за полагање приправничког, односно стручног испита. 

Документација:
- захтев за учешће у програму у два примерка (на прописаном обрасцу); 
- документ о регистрацији, односно фотокопија решења надлежног органа 
о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; 
- извод из закона или акта о организацији и систематизацији послова, где 
је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања 
приправничког стажа; 
- одлука о именовању ментора; 
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев: ППП 
ПД, ЕБП-ПУРС, оверен од стране послодавца и извод из банке о плаћеном 
порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање;
- потврда ЛПА Одељења за буџет, финансије и трезор Општинске управе 
Темерин да је послодавац измирио доспеле обавезе по основу локалног 
јавног прихода; 
- доказ о кадровским капацитетима и стручно оспособљавање лица/доказ 
о запослењу, квалификацији и радном искуству ментора. 

Локална самоуправа задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Пријем, обраду - проверу поднетих захтева, односно проверу испуњености 
услова Јавног позива и приложене документације врши Одељење за буџет 
финансије и трезор Општинске управе Темерин.

Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се 
даље разматрати. Комплетна документација доставиће се Савету за запо-
шљавање/Комисији општине Темерин на даљу обраду и припреме предло-
га одлуке и исту ће доставити председнику општине.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе у 2015. години доноси 
председник Општине Темерин. 

Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, 
односно уколико постоји већи број захтева са истим условима, у том слу-
чају предност ће се дати захтевима који су раније поднети.

Примерак позитивно решених захтева и примерак одлуке доставиће се 
Националној служби - Филијали Нови Сад - Испостава Темерин.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Темерин, директор Филијале Нови Сад НСЗ и подно-
силац захтева - корисник средстава, најкасније у року од 30 дана  од дана 
доношења одлуке о одобравању субвенције за реализацију програма стру-
чне праксе закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Општини Теме-
рин достави потписан уговор о стручном оспособљавању са лицем на 
стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице 
на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права 
и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после 
датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

Национална служба за запошљавање посредством Филијале Нови Сад - 
Испостава Темерин извршиће проверу статуса лица на евиденцији неза-
послених као и посредовање и селекцију незапослених лица, као и њихову 
замену за потребе спровођење мере активне политике запошљавања по 
овом јавном позиву.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:
• незапосленог оспособи за самосталан рад у струци, у складу са законом, 
односно актом о организацији и систематизацији послова; 
- незапосленог стручно оспособљава најмање у дужини трајања уговорне 
обавезе; 
- достави Националној служби извештај о присутности лица на стручној 
пракси;
- организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, 
односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита 
пред надлежним органом;

• изда потврду о обављеном приправничком стажу, односно положеном 
приправничком/стручном испиту; 
• омогући Националној служби и Општини Темерин контролу реализације 
уговорних обавеза и 
• обавести Националну службу и Општину Темерин о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка 
промене. 

У случају прекида стручног оспособљавања лица, у року од 30 дана од 
дана отпочињања стручног оспособљавања послодавац може да изврши 
замену другим незапосленим лицем које испуњава потребне услове, за 
преостало време дефинисано уговором.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Национал-
не службе за запошљавање - Испостава Темерин до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а исти ће се објавити и на огласној 
табли Општинске управе општине Темерин, на званичном сајту општине 
Темерин у локалним медијима и у публикацији „Послови“.

Заинтересовани послодавци подносе захтев у два примерка на прописа-
ном обрасцу са пратећом документацијом Одељењу за буџет финансије и 
трезор Општинске управе Темерин, Новосадска 326, Темерин, од момента 
објављивања Јавног позива на огласној табли НСЗ - Филијала Нови Сад 
- Испостава Темерин, Николе Пашића 57/А и огласној табли Општинске 
управе Темерин.
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА OТВАРAЊE

НОВИХ РАДНИХ MEСТА - НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за oтварање нових радних места је намењена послодавцима за 
запошљавање незапослених лица која се воде на евиденцији Национал-
не службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, Испостава Темерин (у 
даљем тексту Национална служба - Испостава Темерин), Николе Пашића 
57/А, у Темерину.

Субвенција/накнада сe додељује послодавцу ради запошљавања незапос-
лених лица са евиденције Националне службе - Испостава Темерин у јед-
нократном износу oд 130.000,00 динара за свако ново заснивање радног 
односа, из средстава буџета општине Темерин.

Послодавац - корисник субвенције дужан је да лица за која је остварио пра-
во на субвенцију задржи у радном односу у трајању од најмање 12 месеци.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не може да оствари 
послодавац:
- за заснивање радног односа са члановима уже породице (родитељ, брач-
ни друг и деца);
- државни органи, организације и други директни и индиректни корисници 
буџетских средстава, задруге и удружења;
- који обавља делатност у области експлоатације угља, такси превоза, 
мењачница, коцкања, клађења, шумарства (шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 
35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
- уколико је користио субвенцију по јавном позиву за иста лица у току прет-
ходне три године, рачунајући од дана одобравања средстава;
- уколико није измирио раније уговорне обавезе и потраживања према 
Општини Темерин и Националној служби, осим обавеза чија је реализа-
ција у току.

У току трајања Јавног позива послодавац може поднети захтев за доде-
лу средстава за отварање више нових радних места, тј. заснивање радног 
односа са више новозапослених радника, под условом да за свако рад-
но место обезбеди средство обезбеђења које одговара укупном износу 
додељених субвенција.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Национал-
не службе за запошљавање - Испостава Темерин до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а исти ће се објавити и на огласној 
табли Општинске управе Општине Темерин, на званичном сајту Општине 
Темерин, у локалним медијима и у публикацији „Послови“.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за отварање нових радних места може оства-
рити послодавац ако:
- има седиште предузећа или радње у општини Темерин; 
- запосли - заснује радни однос на одређено или неодређено време 
у трајању од најмање 12 месеци са незапосленим лицем са евиденције 
Националне службе за запошљавање - Испостава Темерин;
- да се незапослено лице на дан подношења захтева за ново запошљавање 
налази на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава 
Темерин;
- није имао блокиран рачун у последње 2 године;
- да је измирио обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјал-
но осигурање за последња три месеца која претходе месецу у коме је под-
нет захтев;
- да назапослено лице за које се тражи субвенција није било у радном 
односу код подносиоца захтева или повезаног лица најмање 12 месеци пре 
подношења захтева.

Документација за подношење захтева:
- захтев за доделу субвенције на прописаном обрасцу, у два примерка, који 
се може добити у просторијама Општинске управе Темерин, Новосадска 
326 и Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, Испоста-
ва Темерин, Николе Пашића 57/А;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подно-
силац захтева није регистрован у АПР;
- доказ да послодавац обавља регистровану делатност најмање 12 месеци;
- доказ да има седиште предузећа или радње у општини Темерин; 
- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 

запослених за претходна три месеца која претходе месецу у којем је под-
нет захтев (обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској 
пријави ППП ПД - штампа се са портала Пореске управе, ЕБП-ПУРС, оверен 
од стране послодавца и извод из банке о плаћеном порезу и доприносима 
за обавезно социјално осигурање);
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и ЈМБГ);
- потврда од ЛПА Одељења за буџет, финансије и трезор Општинске упра-
ве Темерин да је послодавац измирио доспеле обавезе.

Општина Темерин задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Пријем, обраду - проверу поднетих захтева, односно проверу испуње-
ности услова Јавног позива и приложене документације врши Одељење 
за буџет, финансије и трезор Општинске управе Темерин. Захтеви који не 
испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати. 
Комплетна документација доставиће се Савету за запошљавање/Комисији 
општине Темерин на даљу обраду и припреме предлога одлуке и иста ће 
доставити председнику општине.

Одлуку о додели субвенције за отварање нових радних места у 2015. годи-
ни доноси председник општине Темерин. Примерак позитивно решених 
захтева и примерак одлуке доставиће се Националној служби - Филијали 
Нови Сад - Испостава Темерин.

Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, 
односно уколико постоји већи број захтева са истим условима, у том слу-
чају предност ће се дати захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник oпштине Темерин, директор Филијале Нови Сад НСЗ и подно-
силац захтева - корисник средстава, најкасније у року од 30 дана од дана 
доношења одлуке о одобравању субвенције за отвавање нових радних 
места - ново запошљавање - закључују уговор којим се уређују међусобна 
права и обавезе.

Национална служба за запошљавање посредством Филијале Нови Сад - 
Испостава Темерин извршиће проверу статуса лица на евиденцији неза-
послених, посредовање и селекцију незапослених лица, као и њихову 
замену за потребе спровођења мере активне политике запошљавања по 
овом јавном позиву. 

Незапослено лице је у обавези да ступи на рад код подносиоца захтева 
- послодавца најкасније до дана потписивања уговора о регулисању међу-
собних права и обавеза у реализацији програма доделе субвенције.

Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа за лица која се запошљавају (уговор о 
раду и пријава на осигурање); датум заснивања радног односа не сме да 
буде пре датума подношења захтева;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке, важећег у 
моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења;
- фотокопија/очитана лична карта корисника средстава;
- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- две бланко менице регистроване код надлежне банке или друго средство 
обезбеђења уговорених обавеза;
- писани пристанак корисника средстава за прикупљање и обраду подата-
ка о личности.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- заснује радни однос са незапосленим лицем на одређено или неодређено 
време са пуним радним временом, у складу са законом;
- измирује обавезе, тј. исплаћује зараде, плаћа порез и допринос у складу 
са законом;
- Општини Темерин преко Националне службе омогући праћење реализа-
ције уговорне обавезе;
- Општини Темерин и Националној служби - Испостава Темерин достави 
доказе о реализацији уговорне обавезе и
- обавести Националну службу - Испостава Темерин и Општину Темерин о 
свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана 
од дана настанка промене.

Послодавац - корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене угово-
ром дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту 
реализације уговорне обавезе, увећане за законску затезну камату од дату-
ма преноса средстава.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Заинтересовани послодавци подносе захтев са пратећом документацијом 
Одељењу за буџет, финансије и трезор Општинске управе Темерин, Ново-
садска 326, од момента објављивања Јавног позива на огласној табли НСЗ 
- Филијала Нови Сад - Испоставе Темерин, Николе Пашића 57/А и огласној 
табли Општинске управе Темерин.
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Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад и Општине 
Темерин и Локалног акционог плана за привреду и запошљавање за 2014-
2018. годину („Службени лист општине Темерин“, број 16/13 и 07/14)

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима која 
се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала 
Нови Сад - Испостава Темерин (у даљем тексту: Национална служба - 
Испостава Темерин), Николе Пашића 57/А и имају завршену обуку за запо-
чињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једно-
кратном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње или другог 
облика предузетништва. Незапослено лице које оствари право на субвен-
цију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност 
најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапосле-
них лица, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уко-
лико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, свако лице 
појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на 
субвенцију од 160.000,00 динара.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:
- подносиоци захтева који обављају делатности у области експлоатације 
угља, такси-превоза, мењачница, коцкања, клађења, шумарства (шифре 
02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
- за пољопривредна газдинства, задруге и оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном износу 
за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање у току претходне три 
године, рачунајући од дана одобравања средстава. 

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном под-
нети захтев за одобравање субвенције. Јавни позив за доделу субвенције 
за самозапошљавање представља основ за добијање de minimis државне 
помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на огласној табли Национал-
не службе за запошљавање - Испостава Темерин до утрошка расположи-
вих средстава издвојених за ову намену, а исти ће се објавити и на огласној 
табли Општинске управе Општине Темерин, на званичном сајту Општине 
Темерин, у локалним медијима и у публикацији „Послови“.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови
Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити неза-
послени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених лица Националне службе за запо-
шљавање -Испостава Темерин најмање месец дана пре дана подношења 
захтева и завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и 
програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће 
организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев за доделу субвенције са бизнис планом на прописаном обрасцу, 
у два примерка, који се може добити у просторијама Општинске упра-
ве Темерин, Новосадска 326 и Националне службе за запошљавање - 
Испостава Темерин, Николе Пашића 57/А;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Нацио-
налне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним 
помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду;
- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже 
истим.

Општинa Темерин задржава право да тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о захтеву подносиоца.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Провера поднетих захтева
Пријем, обраду - проверу поднетих захтева, односно проверу испуње-
ности услова Јавног позива и приложене документације врши Одељење 
за буџет, финансије и трезор Општинске управе Темерин. Захтеви који не 
испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће се даље разматрати. 
Комплетна документација доставиће се Савету за запошљавање/Комисији 
општине Темерин на даљу обраду и припреме предлога одлуке и иста ће 
се доставити председнику општине.

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање у 2015. години доно-
си председник општине Темерин. Примерак позитивно решених захтева и 
примерак одлуке доставиће се Националној служби - Филијали Нови Сад 
- Испостава Темерин. 

Приликом доношења одлуке узима се у обзир и датум подношења захтева, 
односно уколико постоји већи број захтева са истим условима, у том слу-
чају предност ће се дати захтевима који су раније поднети.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник oпштине Темерин, директор Филијале Нови Сад НСЗ и под-
носилац захтева - корисник средстава, најкасније у року од 30 дана од 
дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.
Национална служба за запошљавање посредством Филијале Нови Сад - 
Испостава Темерин извршиће проверу статуса лица - подносиоца захтева 
на евиденцији незапослених по овом јавном позиву. Лице - подносилац 
захтева за доделу субвенције је у обавези да отпочне обављање регистро-
ване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потпи-
сивања уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења о упису у регистар у АПР (документ о регистрацији);
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева и жиранта;
- инструмент обезбеђења уговорних обавеза, и то две истоветне бланко 
трасиране менице корисника средстава са једним жирантом и меничним 
овлашћењима. 

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 
65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пен-
зије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостал-
но обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално 
обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, при-
ватни извршитељ и сл.).

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од дана отпо-
чињања обављања делатности, у складу са овим јавним позивом;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана отпочињања делат-
ности до периода наведеног у уговору;
- Општини Темерин преко Националне службе омогући праћење реализа-
ције уговорне обавезе;
- Општини Темерин и Националној служби достави доказе о реализацији 
уговорне обавезе и
- обавести Националну службу и Општину Темерин о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка 
промене.

У случају да корисник средстава не испуни обавезе утврђене уговором, 
дужан је да врати износ исплаћене субвенције, сразмерно проценту реа-
лизације уговорне обавезе, увећан за законску затезну камату од датума 
преноса средстава.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани послодавци подносе захтев са пратећом документацијом 
Одељењу за буџет, финансије и трезор Општинске управе Темерин, Ново-
садска 326, Темерин, од момента објављивања Јавног позива на огласној 
табли НСЗ - Филијала Нови Сад, Испостава Темерин, Николе Пашића 57/А 
и огласној табли Општинске управе Темерин. 

Национална служба 
за запошљавање
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

240

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ИНСПЕКТОРАТ ЗА РАД

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, 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) 
и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада, звање 
саветник

Одељење инспекције рада Ваљево
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наукa, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање пропи-
са о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем 
управном поступку - усмено, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Ваљево, Карађорђева 31

2. Радно место инспектор рада, звање 
саветник

Одсек инспекције рада Врање
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наукa, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање пропи-
са о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем 
управном поступку - усмено, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Врање, Пети конгрес 1

3. Радно место инспектор рада, звање 
саветник

Група инспекције рада Бор
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наукa, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање пропи-
са о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем 
управном поступку - усмено, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5/1 

4. Радно место инспектор рада, звање 
саветник

Одсек инспекције рада Суботица
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наукa, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање пропи-
са о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем 
управном поступку - усмено, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Место рада: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

5. Радно место инспектор рада, звање 
саветник

Одсек инспекције рада Пожаревац
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стру-
чне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-ху-
манистичких наукa, техничко-технолошких наука, природ-
но-математичких наука или медицинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање пропи-
са о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем 
управном поступку - усмено, вештина комуникације и процена 
мотивације за рад - усмено.

Администрација и управа 
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Место рада: Пожаревац, Дринска 2

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

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

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

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

VII 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 извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотоко-
пија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених подноси решење о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је 
оверена у општинском односно градском органу управе, суду 
или код јавног бележника.

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

IX Провера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће 
се у Београду, Теразије 41, трећи спрат, почев од 15. маја 
2015. године, од 9:00 часова, о чему ће кандидати бити оба-
вештени телеграмом, на адресе које наведу у својим прија-
вама. 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве, у којима наводе уз коју од 
пријава су приложили тражена документа. Кандидати са 
положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у 
општинском, односно градском органу управе, суду или код 
јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне коми-
сије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.
minrzs.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној таб-
ли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. На веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, може се погледати опис 
послова оглашених радних места.

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

БЕОГРА Д
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС“, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публикацији 
„Послови“ 04.12.2013. године, поништава се за радна 
места: Управни поступак I, у звању самостални порес-
ки инспектор - основне функције, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Регионално одељење за 
другостепени поступак Крагујевац, за 1 извршиоца; 
Виши порески инспектор 2 канцеларијске контроле, 
у звању виши порески инспектор II, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Регионално одељење за 
контролу Крагујевац, за 1 извршиоца; Виши порески 
рачуновођа 2, у звању виши порески инспектор II, 
основне фукције, у Министарству финансија - Порес-
ка управа, Регионално одељење за наплату и пореско 
рачуноводство Крагујевац, за 1 извршиоца; Порес-
ки инспектор 2 теренске контроле, у звању порес-
ки инспектор II, Министарство финансија - Пореска 
управа, Филијала А Крагујевац, Одељење за теренс-
ку контролу, Одсек за теренску контролу, за 1 извр-
шиоца; Виши порезник - стручни сарадник у канце-
ларијској контроли, у звању виши порезник - стручни 
сарадник - основне фукције, у Министарству финан-
сија - Пореска управа, Филијала А Чачак, Одељење 
за канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску 
контролу, за 1 извршиоца; Виши порески извршитељ, 
у звању виши порезник - стручни сарадник - основне 
фукције, у Министарству финансија - Пореска управа, 
Филијала Б Нови Пазар, Одељење за наплату и порес-
ко рачуноводство, Одсек за наплату, за 1 извршиоца; 
Виши порески извршитељ, у звању виши порезник - 
стручни сарадник - основне функције, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала Б Параћин, 
Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек 
за наплату, за 1 извршиоца; Послови писарнице, у 
звању виши порески референт, остале функције, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Филијала 
Ц Ћуприја, Група за људске и материјалне ресурсе, за 
1 извршиоца; Порески инспектор 1 теренске контро-
ле - основне функције, у звању порески инспектор I, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Филијала 

Администрација и управа 
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Ц Трстеник, Одсек за контролу, Група за теренску кон-
тролу, за 1 извршиоца, јер је у оквиру акционог пла-
на реформе Пореске управе у току израда каталога 
радних места Пореске управе, услед чега ће уследити 
измена Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Министарству финансија 
- Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС“, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публика-
цији „Послови“ 20.11.2013. године, поништава се за 
радна места: Аналитичко-порески послови наплате, у 
звању млађи порески инспектор - основнa функцијa, 
у Министарству финансија - Пореска управа, Филија-
ла А Врачар, Одељење за наплату и пореско рачуно-
водство, Одсек за наплату, за 1 извршиоца; Порес-
ки инспектор 2 теренске контроле, у звању порески 
инспектор II - основнa функцијa, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала Ц Лазаревац, 
Одсек за контролу, Група за теренску контролу, за 1 
извршиоца; Порезник - стручни сарадник у канцела-
ријској контроли, у звању порезник - стручни сарад-
ник - основнa функцијa, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Филијала Ц Гроцка, Одсек за кон-
тролу, Група за канцеларијску контролу, за 1 извршио-
ца, јер је у оквиру акционог плана реформе Пореске 
управе у току израда каталога радних места Пореске 
управе, услед чега ће уследити измена Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Министарству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публикацији 
„Послови“ 04.12.2013. године, поништава се за рад-
на места: Послови пореске евиденције, у звању виши 
порезник - стручни сарадник - основне функције, у 

Министарству финансија - Пореска управа, Филија-
ла А Савски венац, Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство, за 1 
извршиоца; Порезник - стручни сарадник у канцела-
ријској контроли, у звању порезник - стручни сарад-
ник - основне функције, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Филијала Б Раковица, Одељење 
за контролу, Одсек за канцеларијску контролу, за 1 
извршиоца; Порески рачуновођа 2, у звању порес-
ки инспектор II - основне функције, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала А Вождо-
вац, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за пореско рачуноводство, за 1 извршиоца, 
јер је у оквиру акционог плана реформе Пореске 
управе у току израда каталога радних места Пореске 
управе услед чега ће уследити измена Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Министарству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публикацији 
„Послови“ 04.12.2013. године, поништава се за радна 
места: Аналитичко-порески послови канцеларијске 
контроле, у звању млађи порески инспектор - основне 
функције, у Министарству финансија - Пореска упра-
ва, Филијала А Врачар, Одељење за канцеларијс-
ку контролу, Одсек за канцеларијску контролу, за 
1 извршиоца; Виши порезник - стручни сарадник у 
канцеларијској контроли, у звању - виши порезник - 
стручни сарадник - основне функције, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала А Стари град, 
Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за канце-
ларијску контролу, за 1 извршиоца; Послови пореске 
евиденције, у звању виши порезник - стручни сарад-
ник - основне функције, у Министарству финансија - 
Пореска управа, Филијала А Стари град, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско 
рачуноводство, за 1 извршиоца, јер је у оквиру акцио-
ног плана реформе Пореске управе у току израда 
каталога радних места Пореске управе, услед чега ће 
уследити измена Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи.

Администрација и управа
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија 

- Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публика-
цији „Послови“ 11.12.2013. године, поништава се у 
целости, за радно место: Канцеларијско - евиденцио-
ни послови, у звању виши порески референт - основ-
на функција, у Министарству финансија - Пореска 
управа, Централа, Канцеларија директора Пореске 
управе, за 1 извршиоца, јер је у оквиру акционог пла-
на реформе Пореске управе у току израда каталога 
радних места Пореске управе, услед чега ће уследити 
измена Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Министарству финансија 
- Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступ-
ку и пореској администрацији („Службени гласник 
РС”, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправ-
ка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 
72/09, 53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 
108/13, 68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места у Минис-
тарству финансија - Пореској управи, објављен у 
публикацији „Послови“ 20.11.2013. године, поништа-
ва се за радна места: Самостални инспектор порес-
ке полиције - координатор у регионалном одељењу, 
у звању самостални порески инспектор - основне 
функције, у Министарству финансија - Пореска упра-
ва, Централа, Сектор пореске полиције, Регионал-
но одељење пореске полиције Ниш, за 1 извршиоца, 
Виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши 
порески инспектор I- основне функције, у Минис-
тарству финансија - Пореска управа, Централа, Сек-
тор пореске полиције, Регионално одељење пореске 
полиције Нови Сад, Одсек пореске полиције Нови Сад, 
за 2 извршиоца; Послови јавних набавки и инвести-
ција 2, у звању порески саветник - остале функције, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Централа, 
Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење 
за материјалне ресурсе Београд, Група за комерцијал-
не и инвестиционе послове, за 1 извршиоца; Виши 
инспектор пореске контроле 2, у звању виши порес-

ки инспектор II - основне функције, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Централа, Сектор за кон-
тролу, Одељење за оперативне послове контроле, Гру-
па за координацију пореских контрола, за 1 извршио-
ца, јер је у оквиру акционог плана реформе Пореске 
управе у току израда каталога радних места Пореске 
управе, услед чега ће уследити измена Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Министарству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија 

- Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публикацији 
„Послови“ 11.12.2013. године, поништава се у целос-
ти, за радна места: Оператер, у звању виши порески 
сарадник - остале функције, у Министарству финан-
сија - Пореска управа, Централа, Сектор за инфор-
мационе и комуникационе технологије, Одељење за 
ИКТ инфраструктуру, Одсек за системску инфраструк-
туру, за 1 извршиоца и Виши референт - ИТ техничар, 
у звању виши порески референт - остале функције, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Централа, 
Сектор за информационе и комуникационе техноло-
гије, Регионално одељење за информациони систем 
и рачунарску подршку Београд, за 1 извршиоца, јер 
је у оквиру акционог плана реформе Пореске управе 
у току израда каталога радних места Пореске упра-
ве, услед чега ће уследити измена Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Министарству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење дела јавног конкурса за попуњавање 
извршилачких радних места у Министарству финан-

сија - Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публика-
цији „Послови“ 27.11.2013. године, поништава се за 
радна места: Стручно аналитички послови контроле, 
у звању млађи порески инспектор - остале функције, 
у Министарству финансија - Пореска управа, Центра-
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ла, Сектор за мењачке и девизне послове и игре на 
срећу, Регионално одељење за контролу мењачких 
и девизних послова, за 1 извршиоца, јер је у окви-
ру акционог плана реформе Пореске управе у току 
израда каталога радних места Пореске управе, услед 
чега ће уследити измена Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министар-
ству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија 

- Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публикацији 
„Послови“ 06.11.2013. године, поништава се у целос-
ти, за радна места: Студијско-аналитички посло-
ви инвестиција, у звању порески саветник I - остале 
функције, у Министарству финансија - Пореска упра-
ва, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови 
Сад, Одсек за материјалне ресурсе, Група за комер-
цијално-инвестиционе послове, за 1 извршиоца; 
Виши порески инспектор 2 канцеларијске контроле, у 
звању виши порески инспектор II - основне функције, 
у Министарству финансија - Пореска управа, Филија-
ла А Нови Сад 2, Одељење за канцеларијску контро-
лу, Одсек за канцеларијску контролу, за 1 извршиоца; 
Порески инспектор 1 теренске контроле, у звању виши 
порески инспектор II - основне функције, у Министар-
ству финансија - Пореска управа, Филијала Нови Сад 
1, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску 
контролу, за 1 извршиоца; Виши порески рачуновођа 
2, у звању виши порески инспектор II - основне функ-
ције, у Министарству финансија - Пореска управа, 
Филијала Нови Сад 2, Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, Одсек за пореско рачуноводство, за 1 
извршиоца, јер је у оквиру акционог плана реформе 
Пореске управе у току израда каталога радних места 
Пореске управе, услед чега ће уследити измена Пра-
вилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству финансија - Пореској 
управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија 

- Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14) доноси: Јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места у Министарству 
финансија - Пореској управи, објављен у публика-
цији „Послови“ 13.11.2013. године, поништава се у 
целости, за радна места: Порески инспектор наплате 
2, у звању порески инспектор II - основна функција, 
у Министарству финансија - Пореска управа, Филија-
ла Зрењанин, Одељење за наплату и пореско рачуно-
водство, Одсек за наплату, за 1 извршиоца; Порески 
инспектор наплате, у звању порески инспектор - 
основна функција, у Министарству финансија - Порес-
ка управа, Филијала Зрењанин, Одељење за напла-
ту и пореско рачуноводство, Одсек за наплату, за 1 
извршиоца; Порески инспектор наплате 2, у звању 
порески инспектор II - основна функција, у Минис-
тарству финансија - Пореска управа, Филијала Субо-
тица, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за наплату, за 1 извршиоца; Аналитичко-по-
рески послови теренске контроле, у звању млађи 
порески инспектор - основна функција, у Министар-
ству финансија - Пореска управа, Филијала Сремска 
Митровица, Одељење за контролу, Одсек за теренску 
контролу, за 1 извршиоца; Виши инспектор наплате 2, 
у звању виши порески инспектор II - основна функ-
ција, у Министарству финансија - Пореска управа, 
Филијала Сремска Митровица, Одељење за напла-
ту и пореско рачуноводство, Одсек за наплату, за 1 
извршиоца, јер је у оквиру акционог плана реформе 
Пореске управе у току израда каталога радних места 
Пореске управе, услед чега ће уследити измена Пра-
вилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству финансија - Пореској 
управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија - 
Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 
105/14) доноси: Јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија - 
Пореској управи, објављен у публикацији „Послови“ 
27.11.2013. године, поништава се у целости, за радна 
места: Порески инспектор 1 канцеларијске контроле, 
у звању порески инспектор I - основна функција, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Филијала 
Панчево, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек 
за канцеларијску контролу, за 1 извршиоца; Порески 
инспектор 1 канцеларијске контроле, у звању порес-
ки инспектор I - основна функција, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала Нови Сад 2, 
Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за канце-
ларијску контролу, за 1 извршиоца; Порески инспектор 
1 канцеларијске контроле, у звању порески инспек-
тор I - основна функција, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Филијала Суботица, Одељење за 
канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску кон-
тролу, за 1 извршиоца; Порески инспектор канцела-
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ријске контроле, у звању порески инспектор - основна 
функција, у Министарству финансија - Пореска упра-
ва, Филијала Нови Сад 1, Одељење за канцеларијску 
контролу, Одсек за канцеларијску контролу, за 1 извр-
шиоца; Порески инспектор 2 канцеларијске контроле, 
у звању порески инспектор II - основна функција, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Филијала 
Сомбор, Одељење за контролу, Одсек за канцеларијс-
ку контролу, за 1 извршиоца; Порески рачуновођа 1, 
у звању порески инспектор I - основна функција, у 
Министарству финансија - Пореска управа, Филијала 
Сомбор, Одељење за наплату и пореско рачуновод-
ство, Одсек за пореско рачуноводство, за 1 извршио-
ца, јер је у оквиру акционог плана реформе Пореске 
управе у току израда каталога радних места Пореске 
управе, услед чега ће уследити измена Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у Министарству финансија - Пореској управи.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Београд

Поништење јавног конкурса за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија 

- Пореској управи

Министарство финансија, Пореска управа, на осно-
ву члана 169б став 1 Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 
101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 
105/14) доноси: Јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачких радних места у Министарству финансија - 
Пореској управи, објављен у публикацији „Послови“ 
11.12.2013. године, поништава се у целости, за радна 
места: Администратор, у звању виши порески рефе-
рент - основна функција, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Сектор за порескоправне послове, 
Регионално одељење за другостепени поступак Нови 
Сад, за 1 извршиоца; Порески инспектор 1 канцела-
ријске контроле, у звању порески инспектор I - основ-
на функција, у Министарству финансија - Порес-
ка управа, Филијала Вршац, Одељење за контролу, 
Одсек за канцеларијску контролу, за 1 извршиоца; 
Аналитичко - порески послови наплате, у звању млађи 
порески инспектор - основна функција, у Министар-
ству финансија - Пореска управа, Филијала Кикин-
да, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, 
Одсек за наплату, за 1 извршиоца; Порески инспектор 
2 канцеларијске контроле, у звању  порески инспек-
тор 2 - основна функција, у Министарству финансија 
- Пореска управа, Филијала Петроварадин, Одсек за 
контролу, Група за канцеларијску контролу, за 1 извр-
шиоца; Аналитичко-порески послови канцеларијске 
контроле, у звању млађи порески инспектор - основна 
функција, у Министарству финансија - Пореска упра-
ва, Филијала Темерин,  Одсек за контролу, Група за 
канцеларијску контролу за 1 извршиоца; Аналитич-
ко-порески послови наплате, у звању млађи порес-
ки инспектор - основна функција, у Министарству 
финансија - Пореска управа, Филијала Оџаци, Одсек 
за наплату и пореско рачуноводство, Група за напла-
ту, за 1 извршиоца, јер је у оквиру акционог плана 
реформе Пореске управе у току израда каталога рад-
них места Пореске управе, услед чега ће уследити 
измена Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Министарству финансија 
- Пореској управи.

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
УПРАВА ОПШТИНЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
11000 Београд, Устаничка 53

Послови на припреми и реализацији 
седница Скупштине општине, њених 

радних тела и комисија
у Служби за скупштинске и заједничке послове, 

Одсек за скупштинске послове

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет; једна година радног стажа; 
положен стручни испит; познавање рада на рачунару. Кан-
дидат за наведено радно место треба да испуњава и опште 
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да је држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену способност; да се у 
моменту оглашавања слободног радног места против њега не 
води поступак пред истражним органима; да у моменту огла-
шавања слободног радног места није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Докази који се прилажу уз пријаву на 
оглас: пријава са биографијом, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, диплома којом се потврђује 
стручна спрема, фотокопија радне књижице и друга докумен-
тација у прилог доказивања стеченог искуства у државној 
управи, доказ о положеном стручном испиту за рад у држав-
ним органима, сертификат о познавању рада на рачунару, 
уверење о здравственој способности, уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут истражни поступак 
и уверење надлежног органа управе да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, све у оригиналу или 
овереним фотокопијама. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова огласа подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, на адресу: Управа Градске 
општине Вождовац, Одељење за општу управу, Београд, 
Устаничка 53 или непосредно у писарници Управе општине, 
Београд, Устаничка 53. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази (у оригиналу или оверене фотокопије), као и 
неблаговремене, неразумљиве и недопуштене пријаве, неће 
се разматрати и биће одбачене. Сви изрази, појмови, имени-
це, прилози и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. 

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

тел. 011/2061-720

Виши референт за административне 
послове у поступку јавних набавки

на одређено време до 6 месеци, због повећаног 
обима посла, у Одељењу за инвестиције и јавне 

набавке Градске општине Савски венац

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године радног стажа 
и положен државни стручни испит. Осим наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене чланом 6 
Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву 
и биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, 
доказ о радном стажу, извод из матичне књиге рођеих, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење о здрав-
ственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу.

Администрација и управа 
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

УПРАВА ОПШТИНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

11000 Београд, Устаничка 53

Оглас објављен 22.04.2015. године у публикацији 
„Послови“ исправља се тако што треба да стоји: адми-
нистративно-технички секретар, у Служби за инфор-
мисање, протокол и кабинет, у Кабинету, на одређено 
време ради замене привремено одсутне запослене, 
до њеног повратка. Пријаве поднете по објављеном 
огласу од 22.04.2015. године неће бити враћене под-
носиоцима, већ ће се сматрати да су благовремено 
поднете и биће узете у разматрање са осталим прис-
пелим пријавама по објављеној исправци огласа, 
од када почињу да теку сви рокови у вези са спро-
вођењем поступка за избор кандидата на оглашено 
радно место.

БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН

19300 Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1

Начелник Општинске управе Општине 
Неготин

на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - правни факултет, 5 година радног искуства у стру-
ци и положен испит за рад у органима државне управе. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), диплому о стеченом високом 
образовању, уверење о положеном стручном испиту за рад у 
органима државне управе, доказ о радном искуству у струци, 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), 
уверење да се не води кривични поступак за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од 6 месеци), доказ о општој здравственој 
способности. Сва документа неопходно је приложити у ориги-
налу или овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана оглашавања. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс са потпуном документацијом подносе се на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс за постављање 
начелника Општинске управе Општине Неготин“ или лично 
предајом на шалтеру општинског услужног центра Општинске 
управе Општине Неготин.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА

ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Курир месне канцеларије
у Градској управи за опште и заједничке послове, на 

одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног 
искуства. Поред посебних услова кандидат мора да испуњава 
и услове из члана 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да је држављанин Републике Србије, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 

6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КИКИНДА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 1

Послови руковођења одсеком
у Одељењу за општу управу и друштвене делатности, 

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

детета

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема друштвеног смера 
или правни факултет; једна година радног искуства и поло-
жен стручни испит.

Послови писарнице и пријемне 
канцеларије

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

детета

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног смера или 
гимназија; једна година радног искуства и положен стручни 
испит.

ОСТАЛО: Пријаву са пратећом документацијом кандидат тре-
ба да достави на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

34310 Топола, Булевар краља Александра I  9
тел. 034/811-008, локал 203

Приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава 
сходно члану 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02 и 49/05) су: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да 
има високу стручну спрему: мастер инжењер организацио-
них наука - стечено високо образовање из научне области 
техничко-технолошких наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу и да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом 
о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву - молбу 
на оглас кандидат обавезно подноси следећа документа: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија не старија од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (ове-
рена фотокопија не старија од 6 месеци); уверење о здрав-
ственој способности (накнадна достава по доношењу одлуке 
о пријему кандидата); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење издаје поли-
цијска управа); уверење да против лица није покренута истра-
га и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни 
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суд). Непотпуне и неблаговремне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве предати на писарници Општинске упра-
ве Општине Топола или слати на адресу: Булевар краља 
Александра I  9, 34310 Топола, са назнаком: „За оглас“, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Контакт тел. 034/811-
008, локал 203 и 034/811-698 (начелник Општинске управе 
Општине Топола).

КРУШЕВАЦ
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ

И ИЗГРАДЊУ ВАРВАРИН
37260 Варварин, Слободе бб

тел. 037/787-178

Сарадник на правним пословима

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме правног смера; две годи-
не радног искуства; познавање рада на рачунару; познавање 
енглеског језика; положен возачки испит Б категорије. Уз 
пријаву доставити доказе о испуњености услова тражених 
конкурсом: оверену копију дипломе факултета; доказ о рад-
ном искуству; копију возачке дозволе; доказ о неосуђива-
ности; доказ да се не води кривични поступак (основног суда, 
вишег суда и тужилаштва); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова се достављају на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Одлука о избору кандидата доноси се у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора 
и на контакт телефон: 037/787-178.

ЛОЗНИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА
15320 Љубовија, Војводе Мишића 45

тел. 015/561-411

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни факул-
тет; положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве; најмање 5 година радног искуства у струци. Општи услови 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 
и 39/02): да је кандидат држављанин РС, да има општу здрав-
ствену способност, доказ о радном искуству, прописану струч-
ну спрему, уверење суда да се против њега не води поступак 
и да није осуђиван за кривично дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државним органима, као и услови 
прописани чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, бр 129/07). Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

НИШ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА

18205 Нишка Бања, Синђелићева 3

Начелник Управе Градске општине Нишка 
Бања

на 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
је пунолетно лице; да има општу здравствену способност; да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затво-

ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у органу локалне самоу-
праве; да има VII степен стручне спреме - завршен правни 
факултет; да има положен стручни испит за рад у органима 
управе; да има најмање 5 година радног искуства у струци. Уз 
пријаву на јавни оглас кандидат подноси следећу документа-
цију: пријаву са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; оригинал уверења о држављанству или овере-
ну фотокопију; оригинал извода из матичне књиге рођених 
или оверену фотокопију; уверење о општој здравственој спо-
собности (не старије од шест месеци); уверење да лице није 
осуђивано за кривична дела (не старије од шест месеци); ове-
рену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спре-
ма; оверену фотокопију радне књижице; оригинал доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима или оверену фотокопију; оригинал доказа о радном 
искуству у струци (потврде бивших послодаваца) или оверену 
фотокопију. Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од 
дана оглашавања на званичном сајту Градске општине Ниш-
ка Бања (www.goniskabanja.org.rs) и у публикацији „Посло-
ви“. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања. 
Пријаве и доказе о испуњености услова огласа кандидат може 
доставити лично или препорученом пошиљком: Већу Градске 
општине Нишка Бања (преко Управе Градске општине Ниш-
ка Бања, Синђелићева 3), са назнаком: „Пријава на оглас за 
начелника Управе“. Кандидат са положеним правосудним 
испитом уместо доказа о положеном испиту за рад у органи-
ма управе подноси доказ о положеном правосудном испиту. 
Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се разматрати. Контакт телефон за 
добијање додатних информација: 018/4548-108, локал 5317.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКО ВЕЋЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Заменик начелника Градске управе за 
изворне и поверене послове града Новог 

Пазара

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен државни струч-
ни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 
Лице које се пријављује на оглас, поред доказа о испуња-
вању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе и 
докаже да испуњава услове прописане чланом 6 Закона о 
радним односима у државним органима. (“Сл. гласник РС”, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 44/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 23/2013 - одлука УС). Уз пријаву 
са биографијом, подносе се следећа документа, у оригина-
лу или овереној фотокопији: диплома о завршеном правном 
факултету, уверење о положеном државном стручном испи-
ту, доказ о радном искуству у струци, радна књижица, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о здрав-
ственом стању (не старије од шест месеци), уверење поли-
цијске управе 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 државном органу (издато након објављивања овог огласа). 
Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се Град-
ском већу града Новог Пазара, преко Одсека за Градско веће 
- Одељење за скупштинске послове, послове градоначелни-
ка и Градског већа, Градске управе за изворне и поверене 
послове града Новог Пазара, Стевана Немање 2 ПФ - 36300 
Нови Пазар, у року од осам дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, 
неће се разматрати.

Администрација и управа 
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НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/425-836

e-mail: office@pzsz.gov.rs

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на адми-
нистративно-књиговодственим пословима - 1 година, позна-
вање рада на рачунару, да кандидат није кажњаван за дела 
која га чине неподобним за обављање послова и задатака 
у Заводу. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на адресу: Покрајински завод за социјалну заштиту, 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, са назнаком: „За 
оглас“. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

26000 Панчево, Трг краља Петра I  2-4

Начелник Градске управе града Панчева
на период од пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у 
органима државне управе и најмање 5 година радног искуства 
у струци. Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у Градској упра-
ви. Пријаве на јавни оглас са доказима о испуњавању услова 
у погледу општих и посебних услова из јавног огласа, осим 
доказа о здравственој способности, подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања на огласној табли Националне 
службе за запошљавање, односно у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве доставити на адресу: Градска управа Града 
Панчева, Служба за заједничке послове, Панчево, Трг краља 
Петра I  2-4.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ 

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566, лок. 143

Спремачица
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Службени глас-
ник РС”, број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 
и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: основно образовање. Уз пријаву на оглас доставити 
доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу 
или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Уверење о здравственој способности доставља иза-

брани кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске упра-
ве за опште и заједничке послове Града Сремска Митровица, 
са назнаком: ,,За оглас - послови спремачице“. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТИНА ИРИГ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22406 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови грађевинарства
у Служби за заштиту животне средине и урбанизам, 

на одређено време од годину дана, у својству 
приправника

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Услови 
предвиђени актом о систематизацији: послови грађевинар-
ства VII/1 (ВСС) - високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мастер грађе-
вине, архитектуре), дипломирани грађевински инжињер, 
дипломирани архитекта. Пријаве на оглас са потребним 
доказима доставити Служби за друштвене делатности, општу 
управу и заједничке послове, Ириг, контакт Владимир Ристић, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
22400 Рума, Орловићева 5

тел. 022/433-910, локал 121

Послови на остваривању права избеглих и 
интерно расељених лица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и стечен академски назив дипломирани - мастер прав-
ник, дипломирани - мастер економиста, дипломирани - мас-
тер политиколог, дипломирани - мастер инжењер техничких 
наука, дипломирани - мастер инжењер за менаџмент; једна 
година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме

Послови комуналног надзора

УСЛОВИ: завршена средња школа у четворогодишњем 
трајању, техничке струке, грађевинске струке, пољопривред-
не струке, средња школа усмереног или општег образовања, 
школа унутрашњих послова, једна година радног искуства у 
оквиру захтеване стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат поред наведених посебних услова мора 
испуњавати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима, односно: да је 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, као и да поседује општу здрав-
ствену способност. Кандидат је дужан да као доказ о испуња-
вању свих захтеваних услова приложи следећу документа-
цију: биографију (CV), диплому о захтеваном степену и врсти 
стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих послова 

Администрација и управа 
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- СУП), доказ о стеченом радном искуству (радна књижица, 
потврда, уверење...). Након одлуке о избору, а пре уручења 
решења о заснивању радног односа, кандидат је у обавези да 
достави и уверење о општој здравственој способности (издаје 
надлежна здравствена установа). Сва документа неопходно 
је приложити у оригиналу или овереној копији, док датум 
издавања уверења о држављанству Републике Србије и уве-
рења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве са доказима о испуњавању услова огла-
са подносе се путем поште, на адресу Општинске управе, са 
назнаком - „За оглас” или предајом на шалтеру писарнице 
на истој адреси. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узимане у разматрање. Изабрани кандидат је у обаве-
зи да у року од 12 месеци од дана заснивања радног односа 
положи државни стручни испит за рад у органима управе. За 
све информације у вези са огласом контактирати персонал-
ну службу Општинске управе, на број телефона: 022/433-910, 
локал 121.

ВАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ,

ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА

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

Оглас објављен 25.03.2015. у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ВРШАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ

26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Књиговођа

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 
83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривична дела на безуслов-
ну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве: средња стручна спрема економског или правног смера, 6 
месеци радног искуства на пословима ликвидатуре, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

Послови теренске контроле
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 
83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривична дела на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
средња стручна спрема, 1 година радног искуства, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

Администратор протокола
на одређено време од 24 месеца 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Сл. гласник 
РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 
81/05, 83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да има прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривична дела на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело која га чине неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове: средња стручна спрема, 1 година  радног искуства, 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачу-
нару. 

Административно-технички оператер
на одређено време од 24 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС”, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 
83/05 и 23/13), да је држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да има прописану стручну 
спрему, да није осуђиван за кривична дела на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
средња стручна спрема, 1 година радног искуства, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: извод из матичне 
књиге рођених, доказ о стручној спреми и радном искуству, 
уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини непо-
добним за обављање послова у државном органу и уверење 
о положеном државном стручном испиту. Пријаве се подносе 
начелнику Општинске управе, у року од 8 дана од дана огла-
шавања.

ШАБАЦ
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКА УПРАВА

15350 Богатић, Мике Витомировића 1
тел. 015/77-86-126

Послови урбанизма, уређења грађевинског 
земљишта и планирања

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) науч-
не области архитектуре или просторног планирања, односно 
високо образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године архитектонског смера или простор-
ног планирања, положен стручни испит за рад у државним 
органима и најмање једна година радног искуства. Пријаву 
на оглас може поднети лице које поред наведених услова 
испуњава и опште услове утврђене чланом 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, и то: да је држављанин 
РС; да је пунолетно; да има општу здравствену способност; 
да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чине неподобним за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству РС; уверење 
о општој здравственој способности (доставља само изабрани 
кандидат); оверену копију дипломе; уверење о положеном 
стручном испиту за рад у државним органима; доказ о радном 
искуству. Потребни докази се предају у оригиналу или овере-
не фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас“.

Администрација и управа 
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Посао се не чека, 
посао се тражи

     Трговина и услуге

ТТП „ПАВЛОВИЋ“
34220 Лапово, Карађорђева 290
тел. 034/6852-529, 063/724-00-73

Точилац на бензинској пумпи
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

Радник у кафеу и шопу на бензинској 
пумпи

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме без обзира на занимање; 
пожељно знање енглеског језика и знање рада на рачунару. 
Начин конкурисања: заинтересовни кандидати радне био-
графије могу слати на горенаведену адресу послодавца, а за 
више информација о радним местима могу да позову наве-
дене бројеве телефона. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа.

NEW BALKAN TRANS
Шабац, Краља Милутина 146

тел. 064/851-70-11

Курир - возач, испорука и преузимање 
пакета

за рад у Суботици, на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образов-
ни профил, основно знање рада на рачунару, возачка доз-
вола Б категорије. Пробни рад 1 месец. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве лично, на адресу: Душана Крнајс-
ког бб, од 10 до 12 часова или своје биографије пошаљу на 
и-мејл: milosmaslikosa@bex.rs. Све информације на телефон: 
064/8517-011. Оглас остаје отворен до 06.05.2015. године.

САЛОН ЛЕПОТЕ
СТУДИО „ЛЕНА“

11070 Нови Београд, Милутина Миланковића 120б
тел. 063/251-549

Женски фризер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 4 године. Пријаве слати на и-мејл: 
ljiljanasolic1980@gmail.com.

„ДАМЈАНОВИЋ“ АУТО-СЕРВИС
21201 Руменка, Српских добровољаца 33

тел. 064/2919-593

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању ауто-механи-
чар, пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на контакт тел. 
064/2919-593.

„БИЛБО“ КРОЈАЧКА РАДЊА
24000 Суботица, Арсенија Чарнојевића 34

тел. 064/2190-650

Шивач на индустријским машинама
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: I; II, или III степен стручне спреме било ког образо-
вног профила, са искуством од најмање 24 месеца. Заинтере-
совани кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон. 
Оглас важи до 15.05.2015. године.

          Mедицина

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИВАЊИЦА
Ивањица, 13. септембра 78

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

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има завр-
шен медицински факултет, положен специјалистички испит и 
најмање три године радног стажа на пословима руковођења 
у здравственој делатности или да кандидат има завршен еко-
номски или правни факултет и специјализацију из здравстве-
ног права и најмање пет година радног стажа на послови-
ма руковођења у здравственој делатности. Општи услови за 
директора: да кандидат није кривично осуђиван, нити да је 
одговарао за преступе из области привредног права. На осно-
ву конкурсне документације Управни одбор у року од 30 дана 
по завршетку јавног конкурса врши избор кандидата и пред-
лог доставља оснивачу. На основу предлога, оснивач у року 
од 15 дана од дана достављања предлога именује директора. 
Директор Специјалне болнице именује се на период од чети-
ри године. Мандат директора се рачуна од дана ступања на 
дужност. Кандидати су дужни да све потребне доказе о тра-
женим условима заједно са молбом доставе правној служби 
Специјалне болнице за рехабилитацију у Ивањици, 13. сеп-
тембра 78. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР НИКОЛА ЏАМИЋ“
36210 Врњачка Бања, Краљевачка 21

тел. 036/601-600

Медицинска сестра гинеколошко-
акушерског смера

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

детета

Опис посла: припрема материјала и инструмената; стерилиза-
ција материјала и инструмената; рад на шалтеру, овера упу-
та и рецепата, изадавање картона, улагање, давање дознака 
за трудничка боловања; рад са лекаром; рад на ултразвуку 
са лекаром (уписивање и припрема пацијената за преглед); 
рад у саветовалишту за труднице; мерење крвног притиска и 
карличних мера; присуство прегледу труднице; здравствено 
предавање за труднице; издавање картона за труднице; ове-
ра рецепата и упута; обавља и друге послове из своје струке 
и захтева радног места.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа гинеколошко-акушерс-
ког смера и положен стручни испит.

Трговина и услуге / Mедицина
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Медицинска сестра педијатријског смера
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Опис посла: прима пацијенте и припрема медицинску доку-
ментацију; помаже доктору код прегледа и интервенција; 
води дневну и текућу евиденцију рада и прописану меди-
цинску документацију; припрема материјал и врши стерили-
зацију; изводи све медицинско-техничке интервенције неоп-
ходне за рад амбуланте; води потребну медицинску и другу 
документацију; учествује у подели парателарне терапије; 
обавља и друге послове везане за захтеве радног места.

УСЛОВИ: завршена медицинска школа педијатријског смера 
смера и положен стручни испит.

Виша медицинска сестра
на одређено време за рад у патронажи, до повратка 

запослене са дужег боловања - породиљског 
одсуства

Опис посла: посете породицама (учи чланове породице како 
да сачувају своје здравље); у болесној породици учи здраве 
како да сачувају здравље и како да се заштите од оболелог, 
а оболелог како да се понаша да побољша своје здравље, 
односно да се излечи како болест не би пренео на остале чла-
нове породице; патронажна здравствена заштита обухвата: 
индивидуални и групни рад, снимање епидемиолошког стања, 
социјално економског стања по стручном методолошком упут-
ству, преглед куће и окућнице; код здравих особа контроли-
ше режим исхране, одевања и хигијене; прикупља податке 
од свих чланова породице и отвара појединачни патронажни 
картон; обавља купање новорођенчади, правилно повијање, 
санирање сора, санирање рагада, брадавица, маститиса код 
породиља, лохија и епизиотомије код породиља, даје савет 
о правилном подоју, као и правилној исхрани новорођенчета, 
мери телесну температуру код новорођенчета као и одојчета, 
ставља фластер на пупчану рану одојчета, отвара картон за 
породиљу и новорођенче; обучава дијабетичаре и чланове 
породице за давање инсулина; даје савет у вези са правилним 
хигијенско-дијететским режимом код труднице, породиље, 
дијабетичара срчаних болесника, ТБЦ болесника, бубрежних 
и других категорија болесника; према потреби заказује кућ-
не посете и прегледе у амбуланти; води дневне евиденције 
о посети, води медицинску документацију у писаној и елек-
тронској форми; управља санитетским возилом по потреби; 
одлази на непокривене терене, сарађује са осталим служба-
ма у установи као и са другим органима и организацијама у 
општини; саставља план рада и стара се о његовом изврша-
вању; обавља и друге послове из своје струке по налогу шефа 
патронаже, начелника службе и директора Дома здравља.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа и положен струч-
ни испит.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту. Рок за пријаву 
кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 328

Виша гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка запослене која се 

налази на неплаћеном одсуству, до 31.08.2015. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VI сте-

пен медицинске школе, смер виша гинеколошко-акушерска 
сестра. Заинтересовани кандидати уз пријаву на конкурс 
подносе следећа документа: диплому о завршеном образо-
вању (оверена фотокопија), уверење о положеном стручном 
испиту (оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оверена фотокопија), уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија), кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, лекарско уверење (подноси кандидат 
који буде изабран). Пријаве на оглас се могу поднети лично у 
Дому здравља Бујановац, К. Петровића 328, Бујановац, сваког 
радног дана од 07,00 до 14,00 часова или послати препоруче-
но поштом, на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком: 
„За оглас“. Оглас се објављује и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије и остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ“
26300 Вршац, Подвршанска 13

тел. 013/833-253

Виши радни терапеут
УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI/1 степен стручне спре-
ме, одсек за радну терапију и положен стручни испит. Кан-
дидат је обавезан да уз пријаву са биографијом достави и: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној високој медицин-
ској школи струковних студија и стеченом звању виши радни 
терапеут, лекарско уверење о општој здравственој способ-
ности, оригинал или оверену копију држављанства (потребно 
је да формулар има неограничен рок важења, у супротном 
не сме да буде старији од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (потребно је да фор-
мулар има неограничен рок важења, у супротном не сме да 
буде старији од 6 месеци).

Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа и стече-
но звање медицинска сестра - техничар, општи или пси-
хијатријски смер и положен стручни испит. Кандидат за 
медицинску сестру - техничара обавезан је да уз пријаву са 
биографијом достави и: оверену копију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи и стеченом звању медицинска 
сестра - техничар општег или психијатријског смера, лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, уверење о 
положеном стручном испиту оригинал или оверену копију 
држављанства (потребно је да формулар има неограничен 
рок важења, у супротном не сме да буде старији од 6 месеци), 
оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (потребно је да формулар има неограничен рок важења, 
у супротном не сме да буде старији од 6 месеци).

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII/1 степен стручне 
спреме. Кандидат за правника уз пријаву са биографијом 
обавезан је да достави и: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном правном факултету, лекарско уверење 
о општој здравственој способности, оригинал или оверену 
копију држављанства (потребно је да формулар има неогра-
ничен рок важења, у супротном не сме да буде старији од 
6 месеци), оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (потребно је да формулар има неограничен 
рок важења, у супротном не сме да буде старији од 6 месеци).

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на горе-
наведену адресу.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛИ ЗВОРНИК

15318 Мали Зворник, Рибарска 25
тел. 015/472-211

Доктор стоматологије
за рад у Стоматолошкој служби Дома здравља Мали 

Зворник

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће услове: заврешн стомато-
лошки факултет, VII/1 степен стручне спреме; положен струч-
ни испит. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда), уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење полицијске управе), кратку биографију. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се подносе на адресу Дома здравља или 
директно у управу Дома здравља, сваког радног дана од 7 до 
15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/391-091

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решење о упису у комору. Опис посла утврђен Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Нови Пазар.

Дипломирани правник

УСЛОВИ: завршен правни факултет, VII степен стручне спре-
ме, положен правосудни испит и пет година радног искуства 
након положеног правосудног испита. Опис посла утврђен 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Нови Пазар.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег смера, 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседо-
вање лиценце за рад или решење о упису у комору. Опис пос-
ла утврђен Правилником о организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Нови Пазар.

Медицинска сестра - техничар, 
педијатријска сестра

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер 
педијатријска сестра, IV степен стручне спреме, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решење о 
упису у комору. Опис послова утврђен Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Опште болнице Нови 
Пазар.

Административни радник ликвидатор
за рад у Служби за економско-финансијске послове, 

Одсек рачуноводства

УСЛОВИ: завршена средња економска школа, IV степен стру-
чне спреме, економски техничар. Опис посла утврђен Пра-

вилником о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Нови Пазар.

Технички радник - спремачица

УСЛОВИ: основно образовање, II степен стручне спреме. 
Опис посла утврђен Правилником о организацији и система-
тизацији послова Опште болнице Нови Пазар.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни доставити: пријаву у којој 
наводе за које послове се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту/правосудном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или оверену фотокопију решења 
о упису у Комору; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; потврду да се против њих не води кривични 
поступак. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и 
посебне услове утврђене Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова Опште болнице Нови Пазар. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уко-
лико су потребне додатне информације које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Кандидати који не буду изабра-
ни могу захтевати повраћај конкурсне документације. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Нови Пазар, са назнаком: „Пријава на оглас“, од 07 до 14 сати, 
Генерала Живковића 1, 36300 Нови Пазар, контакт телефон: 
020/391-091.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-166

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 08.04.2015. 
године, за радно место: доктор медицине, на одређе-
но време до повратка запослене са трудничког - поро-
диљског боловања, поништава се.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Рајка Дивца 2

Директор
на мандатни перод од 4 године

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које поред 
општих услова прописаних законом за обављање функције 
директора, испуњава и следеће посебне услове: да је док-
тор медецине специјалиста из гране медецине из које Дом 
здравља Пријепоље обавља делатност или да је доктор 
стомстологије специјалиста из гране стоматологије из које 
Дом здравља Пријепоље обавља делатност или да има висо-
ку стручну спрему друге струке (дипломирани правник или 
дипломирани економиста или да има завршен факултет орга-
низационих наука) и завршену едукацију из области здрав-
ственог менаџмента, да има најмање 5 година радног стажа 
у области здравствене заштите. Кандидати у конкурсној доку-
ментацији достављају, у оригиналу или оверену фотокопију: 
пријаву на конкурс, личну и радну биографију (CV), уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду 
о радном стажу у области здравствене заштите, диплому о 
завршеном факултету, уверење о положеном специјалистич-
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ком испиту, уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, као и потврду да није осуђиван за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање функције директора 
здравстене установе, план и програм рада и развоја Дома 
здравља Пријепоље за мандатни период. Овера докумената 
не сме бити старија од 6 месеци од дана објављивања кон-
курса. Кандидати достављају пријаву са доказима о испуња-
вању услова у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс 
за избор директора - не отварати“, на горенаведену адресу 
или лично у управу Дома здравља Пријепоље, у писарницу. 
Конкурс се објављује у листу „Послови“ и на веб-сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Конкурс остаје отворен 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремено пристигле пријаве се неће разматрати. 
Управни одбор дома здравља Пријепоље ће у року од 30 дана 
од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандида-
та за директора и о томе обавестити све кандидате и оснивача 
- Скупштину Општине Пријепоље.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/315-0020

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за место директора Дома здравља Осе-
чина, поред општих услова прописаних Законом о раду мора 
да испуњава и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме, 
завршен медицински или стоматолошки факултет или да је 
специјалиста гране медицине из делатности Дома здравља 
или да је доктор стоматологије специјалиста гране стома-
тологије из делатности Дома здравља, да има најмање пет 
година радног стажа на пословима са завршеном високом 
стручном спремом у области здравствене заштите; да има 
завршен правни или економски факултет, са завршеном еду-
кацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет 
година радног стажа са завршеном високом стручном спре-
мом у области здравствене заштите, као и да испуњава зако-
ном прописане опште услове. Уз пријаву доставити: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеној школ-
ској спреми, потврду о радном стажу у области здравствене 
заштите, оверену фотокопију дипломе о завршеној едукацији 
из области здравственог менаџмента за нездравствени кадар; 
потврду суду да кандидат није осуђиван за дела која га чине 
недостојним обављања те функције, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Кандидат кога Управни одбор предложи за директора оба-
везан је да Дому здравља Осечина пре одлучивања о име-
новању достави изјаву да код кандидата не постоје сметње 
из члана 130 став 6 Закона о здравственој заштити. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за избор директора“ или лично пријавној јединици Дома 
здравља Осечина, од 7,00 до 15,00 часова, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/315-0050

Доктор медицине
у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским 

превозом

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва Дома здравља Ваљево

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит, лиценца за рад.

Медицинска сестра - техничар
у Служби за здравствену заштиту одраслог 

становништва Дома здравља Ваљево

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит, лиценца за рад.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембар 88 

тел. 017/669-195

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије - акушерства

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме траженог занимања. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе 
или уверење да је кандидат специјалиста генекологије - аку-
шерства, оверену фотокопију радне књижице, познавање 
рада на рачунару и кратку пословну биографију. Предност 
имају кандидати са радним искуством одређене гране меди-
цине - гинекологија - акушерство.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ
БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“

11000 Београд, Булевар Михаила Аврамовића 28
тел. 011/666-4066

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије са реаниматологијом

на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверени препис или фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету (са просечном оценом 
студирања); оверени препис или фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; оверени препис или фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту из анестезије 
са реаниматологијом; оверени препис или фотокопију дипло-
ме о положеном испиту за научно звање магистра и/или док-
тора наука (ако га кандидат има); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); извод из матичне књиге рођених; 
биографију са адресом и контакт телефоном. Предвиђен је 
пробни рад од три месеца. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом или које нису у складу са условима овог огласа, 
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као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Канди-
дати ће бити позвани на разговор.

„GOODWILL“ APOTEKA ZU SUBOTICA
24000 Суботица, Матка Вуковића 10

тел. 064/825-1474
e-mail: ljiljana.maglajcic@goodwillpharma.rs

Фармацеутски техничар
продаја фармацеутских производа и саветовање 

пацијената

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар. 
Основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Положен стручни испит. Лице за контакт, Љиљана 
Маглајчић.

АПОТЕКА „ВИТА ФАРМ“
18000 Ниш, Булевар Немањића 67а, Зона I, лок. 10

тел. 018/533-508
e-mail: apoteka.vita@gmail.com

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: дипломирани фарма-
цеут; лиценца за фармацеуте; стручни испит. Рок за пријаву: 
30 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ“

37215 Ражањ, Партизанска 145
тел. 037/841-663

Доктор специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме: специјалиста 
педијатрије; лиценца за самосталан рад у струци од надлеж-
не коморе. Уз пријаву доставити, у овереној фотокопији: 
диплому медицинског факултета; уверење о положеном спе-
цијалистичком испиту; лиценцу надлежне коморе, извод из 
матичне књиге рођених, CV. Одлуку о избору кандидата доно-
си директор установе у законом предвиђеном року. Предност 
при избору имају кандидати са евиденције незапослених 
Националне службе за запошљавање. Конкурсна докумен-
тација се не враћа. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Доктор медицине
за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих 

становника

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: доктор медицине са 
положеним стручним испитом. Уз пријаву доставити: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак, издат од стране надлежног органа, изјаву 
о здравственој способности, биографију са адресом и контакт 
телефоном. Изабрани кандидат биће у обавези да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Пријаве доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 4/2015“ 
- са називом радног места за које се конкурише. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Виша медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих 

становника

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме: виша медицинска сестра 
- техничар општег смера са положеним стручним испитом. 
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеној вишој медицинској школи; оверен препис/фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак, издат од стране 
надлежног органа; изјаву о здравственој способности; био-
графију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат 
биће у обавези да приликом заснивања радног односа дос-
тави уверење о здравственој способности. Пријаве достави-
ти лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас број 4/2015“ - са називом радног места за 
које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за кућно лечење и здравствену 

негу

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за поливалентну патронажу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - 
техничар општег смера са положеним стручним испитом. 
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи; оверен препис/фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, издат од 
стране надлежног органа; изјаву о здравственој способности; 
биографију са адресом и контакт телефоном. Изабрани кан-
дидат биће у обавези да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. Пријаве доста-
вити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас број 4/2015“ - са називом радног места за 
које се конкурише. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Возач санитета
за рад у Служби хитне медицинске помоћи

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме: возач Ц1 категорије. Уз 
пријаву доставити: оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оверену фотокопију возачке дозволе; 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, издат од стране надлежног органа; изјаву о здравственој 
способности; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Изабрани кандидат биће у обавези да приликом заснивања 
радног односа достави уверење о здравственој способности. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас број 4/2015“ - са називом 
радног места за које се конкурише. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

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

Медицинска сестра - техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА
11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4

тел. 026/319-933

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена средња медицин-
ска школа - IV степен лабараторијског смера, положен струч-
ни испит. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са краћом биографијом, извод из матичне књиге рође-
них, диплому о завршеном образовању, уверење и потврде 
о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту, 
лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на 
конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање радног 
односа за напред наведено радно место подносе се у овере-
ним копијама, не старијим од шест месеци. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у Правну службу Дома здравља или послати на адресу: Дом 
здравља Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4, 11420 Сме-
деревска Паланка. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Кандидати могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података, који могу бити важни 
за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 026/319-933.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Доктор медицине
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студија-
ма изнад 8,5; положен стручни испит; познавање најмање 
једног светског језика. Предност ће имати кандидати са иску-
ством у високоспецијализованим здравственим установама 
које пружају здравствену заштиту деци. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотоко-
пију радне књижице, фотокопије уговора о раду, тј. потврде 
о волонитрању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморандуму, време-
ну проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико 
их кандидат поседује. Кандидати који испуњавају услове могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове на које се при-
мају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем докто-
ра медицине на одређено време - замена“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Виша медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; пробни рад 6 месе-
ци; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства након положеног стручног испита; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат 
није у радном односу). Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем више медицинске сестре - техничара, на неодређе-
но време - 3 извршиоца“.

Виши рендген технчар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; пробни рад 6 месеци; 
положен стручни испит; најмање шест есеци радног искуства 
на пословима вишег рендген техничара након положеног 
стручног испита; дозвола з рад - лиценца издата од надлеж-
ног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у Комору (ако кандидат није у радном односу). Предност 
ће имати кандидати који имају радно искуство у високоспе-
цијализованим здравственим установама које пружају здрав-
ствену заштиту деци. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: “Пријава на конкурс 
за пријем вишег радиолошког техничара, на неодређено вре-
ме - 1 извршилац“.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме лабораторијског сме-
ра; пробни рад 6 месеци; положен стручни испит; најмање 
шест месеци радног искуства на пословима лабораторијског 
техничара након положеног стручног испита; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежног органа (ако је кандидат из 
радног односа) или решење о упису у Комору (ако кандидат 
није у радном односу). Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс 
за пријем лабораторијског техничара на неодређено време - 1 
извршилац”.

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера; пробни рад 6 месеци; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства на пословима медицин-
ске сестре - техничара након положеног стручног испита; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежног органа (ако је кан-
дидат из радног односа) или решење о упису у Комору (ако 
кандидат није у радном односу). Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс за пријем медицинске сестре - техничара на 
неодређено време - 4 извршиоца”.

ОСТАЛО за вишу медицинску сестру - техничара, вишег рен-
дген техничара, лабораторијског техничара и медицинску 
сестру - техничара: кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту; фотокопију радне књижице; фотокопију решења 
о издавању лиценце или решења о упису у Именик медицин-
ских сестара и здравствених техничара Србије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Mедицина
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ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Дипломирани фармацеут - медицински 
беиохемичар

на одређено време до повратка запосленог са дужег 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, фармацеутски факул-
тет, стручни испит, лиценца за рад, пожељно радно искуство 
најмање 3 године. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу издату од 
стране Коморе биохемичара Србије, уверење да нису осуђи-
вани (уверење издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични посту-
пак - не старије од 6 месеци, кратка биографија са адресом и 
контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној табли поред писар-
нице у приземљу Дома здравља Раковца, Краљице Јелене 
22, Београд. Пријаве слати поштом, на адресу: Дом здравља 
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: 
„За оглас“ или лично доставити у писраницу Дома здравља 
Раковица.

ПОЛИКЛИНИКА „РАМОВИЋ“
Нови Пазар, Омладинска 48

тел. 063/331-300
e-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
пробни рад 2 месеца

Опис посла: вођење послова у лабораторији поликлинике. 
Рад у лабораторији која има искуство 20 година, раде се ком-
плетне, хематолошке, биохемијске, имунохемијске и вирусо-
лошке анализе.

УСЛОВИ: медицински биохемичар, биохемичар/мастер биохе-
мичар или специјалиста биохемије; без обзира на радно иску-
ство. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе мејлом или да се 
јаве на горенаведени број телефона. Лице за контакт: Сеад 
Рамовић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЗЛАТНИ ЛАВ“

Сомбор, Париска 6

Дипломирани фармацеут
за рад у Апатину

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - VII/1 степен стручне 
спреме; радно искуство: минимум 24 месеца; лиценца; рад 
на рачунару. Заинтересовани канидидати могу послати радне 
биографије путем мејла: zlatnilav@sbb.rs. Рок трајања конкур-
са: до попуне радног места.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

Медицински техничар општег смера

Опис посла: обавља општу и специјалну негу пацијената. 
Обавља континуирани мониторинг пацијената, прати све 
виталне параметре и о свакој промени обавештава надлеж-
ног доктора. Пажљиво рукује и стара се о исправности меди-
цинских апарата и стерилности опреме и материјала за рад. 
Спроводи оксигенотерапију и посебно се стара о пацијентима 
на респиратору, асистира кардиологу приликом пласирања 
привремених пејсмејкера. Стара се о нези и исхрани болесни-
ка у одсеку. Врши припрему болесника за визиту и присуствује 
визити. Помаже доктору приликом прегледа болесника. Пра-
ти болеснике приликом специјалистичко - консултативних и 
других прегледа. Учествује у подели терапије и примењује 
све медицинско - техничке, дијагностичке и терапијске мере 
и поступке из домена своје струке по налогу надлежног док-
тора, као што су давање инјекција, укључивање инфузија и 
трансфузија, пласирање ив. канила, катетера, превијање, 
узимање узорака крви, ЕКГ и остале медицинско - техничке 
мере и поступке. Учествује у спровођењу реанимације и сани-
тетском транспорту пацијената и у санитетском возилу пружа 
медицинску помоћ и негу пацијенту из домена своје струке. 
Контролише виталне параметре болесника (мери темпера-
туру, пулс, крвни притисак, столица, мокрење и др.) и убе-
лежава их у температурну листу. По налогу односи лаборато-
ријски материјал и доноси резултате у службу. Уредно води 
неопходну медицинску документацију у папирном и елек-
тронском облику. Стара се о стерилности инструмената. Врши 
припрему инструмената и другог медицинског материјала за 
стерилизацију. Обавештава доктора о променама у здрав-
ственом стању пацијента, проблемима и нежељеним и непо-
вољним реакцијама пацијената на терапију, као и нежељеним 
догађајима у одсеку. У сарадњи са осталим сестрама спроводи 
здравствено-васпитни рад. Ради у специјалистичко-консулта-
тивној амбуланти, на пријему и отпусту пацијената. Стара се 
о хигијени простора и опреме, редовној промени постељног 
рубља, о примени принципа асепсе и антисепсе у свакоднев-
ном раду са пацијентима. Одговоран је за поштовање кућног 
реда и поштовање радног времена предвиђеног за посете. 
У случају смртног исхода, колицима превози преминулог до 
просторије за смештај умрлих лица и попуњава сву неоп-
ходну документацију. Ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу главног техничара одсека/одељења, служ-
бе и болнице, шефа одељења, начелника службе/сектора и 
директора Опште болнице. За свој рад одговорна је главној 
сестри и руководиоцу одсека, одељења и службе.

УСЛОВИ: средња медицинска школа oпштег смера - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит. Kандидат мора да 
поседује психофизичку и здравствену способност за рад под 
посебним условима рада и сменски рад.

Виши физиотерапеут

Опис посла: изводи физиотерапијске поступке по налогу 
ординирајућег лекара/специјалисте, примењује термо, меха-
но, кинези, електро, ултразвучне и друге терапије и масаже. 
Спроводи реакцијска мерења, ради оцене успешности тера-
пије, према потреби адаптира болесника у инвалидска колица 
и остала ортопедска помагала. Уредно води прописану меди-
цинску евиденцију и администрацију у папирном и електрон-
ском облику. Учествује у здравствено-васпитном раду и еду-
кацији приправника. Ради на пријему пацијената и помаже 
доктору специјалисти при обављању систематских прегледа 
деце. Одговоран је за пажљиво руковање апаратима и њихо-
ву примену према упутству произвођача. Контролише и ста-
ра се о хигијени радних просторија, радног места и опреме. 
Обавља и друге послове из домена своје струке по налогу 
претпостављеног. За свој рад одговоран је главном техничару 
и шефу одељења.

Mедицина

Посао се не чека,
посао се тражи
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УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер физиотерапеут - VI 
степен стручне спреме, положен стручни испит. Kандидат 
мора да поседује психофизичку и здравствену способност за 
рад под посебним условима рада и сменски рад. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рође-
них, диплому о завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа(за средњу стручну спрему, поред 
дипломе и сва четири сведочанства), потврду о положеном 
стручном испиту, фотокопију радне књижице, извод са еви-
денције Националне службе за запошљавање. Приложити 
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и документа који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у 
писарницу Опште болнице Параћин или послати на адресу: 
Општа болница Параћин, Мајора Марка 12, 35250 Параћин. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу 
„Послови“. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непот-
пуном или неодговарајућом документацијом, неће бити раз-
матране. По завршеном конкурсу предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације можете се обрати-
ти на телефон 035/8155-101.

                  Пољопривреда

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „ВЕЛЕБИТ“
24428 Велебит, Богдановић Јована 5

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: завршен VII или VI степен (ВСС или ВШС) стручно-
сти пољопривредног смера; најмање пет година радног иску-
ства у струци; да кандидат поседује организационе способ-
ности и смисао за руковођење; да није осуђиван за кривична 
дела из члана 47 Закона о задругама, да нема друге закон-
ске сметње за именовање. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању посебних услова слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Конкурсна комисија“.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

тел. 062/524-150

Ветеринар

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и уве-
рење о стручној спреми, положен стручни испит, лицен-
ца за обављање ветеринарске делатности, радно искуство 
од најмање годину дана, возачка дозвола Б категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије, уверење о општој здрав-
ственој способности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у струци. Оглас остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу: Ветеринарска станица Жабари доо Жабари, 
Кнеза Милоша 36, 12374 Жабари, са обавезном назнаком: 
„Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве 
и документације јавити се на број телефона: 062/524-150.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Београд, Требевићка 16
тел. 011/305-40-00

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Оперативни техничар
на одређено време до 30.06.2015. године

10 извршилаца

Опис посла: послови дезинфекције, дезинсекције и дератиза-
ције у здравственим и другим установама, послови системат-
ске дератизације, сузбијање комараца и сузбијање крпеља, 
управљање моторним возилом, за потреба обављања ДДД 
послова, одржавања возила (чишћење и прање) и вођење 
документације о исправности и коришћењу возила, учествује 
у пословима мониторинга ДДД послова у програмским актив-
ностима, ДДД послови у карантинским условима по епидеми-
олошким индикацијама, послови на одржавању опреме.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, поло-
жен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезин-
секције и дератизације и дозвола за управљање моторним 
возилом Б категорије. Радни однос се заснива на одређено 
време до 30. јуна 2015. године, ради извршења одређеног 
посла, са пуним радним временом. 

Помоћни радник за ДДД послове
на одређено време до 30.06.2015. године

8 извршилаца

Опис посла: помоћни послови дезинфекције, дезинсекције 
и дератизације у заштити животне средине, у комуналној 
хигијени; послови систематске дератизације, сузбијање кома-
раца и сузбијање крпеља; управљање моторним возилом, 
вожња за потреба обављања ДДД послова, одржавање вози-
ла (чишћење и прање) и вођење документације о исправ-
ности и коришћењу возила.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техичких и администра-
тивних струка, положен курс за рад са биоцидима у области 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације и дозвола за 
управљање моторним возилом Б категорије. Радни однос 
се заснива на одређено време до 30. јуна 2015. године ради 
извршења одређеног посла, са пуним радним временом.

Извршилац на пословима организације, 
транспорта препарата и превоза 

извршилаца
на одређено време до 30.06.2015. године

Опис посла: организација транспорта препарата и превоза 
извршилаца за потребе обављања послова систематске дера-
тизације, сузбијања комараца и крпеља и други ДДД послови 
у области комуналне хигијене.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајни факултет, 
положен курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације и дозвола за управљање мотор-
ним возилом Б категорије. Радни однос се заснива на одређе-
но време до 30. јуна 2015. године, ради извршења одређеног 
посла, са пуним радним временом.

Истраживач географ
на одређено време до 30.06.2015. године

Опис посла: послови медицинске географије од значаја за 
здравље становништва, географије заразних болести и зоо-
ноза, биохазарда код управљања отпадом, географије епиде-
мије, географија заразних болести, фактора животне среди-
не, еколошких информационих система и друго.

Mедицина / Пољопривреда

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, географски факултет, 
дипломирани географ у области животне средине, положен 
курс за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсек-
ције и дератизације и дозвола за управљање моторним вози-
лом Б категорије. Радни однос се заснива на одређено време 
до 30. јуна 2015. године, ради извршења одређеног посла, са 
пуним радним временом.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази о 
испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама 
(фотокопија дипломе и фотокопија уверења/потврде о поло-
женом стручном испиту). Пријаве са траженим прилозима се 
достављају на горенаведену адресу, поштом или на писарни-
цу Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове огласа 
подлежу провери знања из области ДДД послова. Кандидат 
који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима.

       Грађевинарство

АД „ХЛЕБ“
Нови Сад

21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 062/8047-403

e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

КВ електричар
на одређено време, за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у занимању електромон-
тер - инсталатер или електроинсталатер, возачка дозвола Б 
категорије, радно искуство у струци. Пријаве за запослење 
слати мејлом на горенаведену и-мејл адресу. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана.

АЛАТНИЦА „ЛАЗАРЕВИЋ“ ДОО
11000 Београд, Јужни булевар 9

тел. 011/397-8080
e-mail: alatnica@yubc.net

Металостругар - рад на универзалном 
стругу

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; 3 
године радног искуства. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон: 397-8080, достављање радних био-
графија на увид, на адресу: Кумодрашка 240 или на наведени 
и-мејл. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„СЛОВО“ - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ДОО

11000 Београд, Булевар Војводе Мишића 17/В
тел. 011/36-90-544

www.slovo.co.rs, slovo@slovo.co.rs

Металоглодач за фрезичке обраде, високе 
прецизности

УСЛОВИ: Потребан радник машинске струке, металоглодач са 
радним искуством.

        Култура и информисање

СЗТРК ГАЛЕРИЈА „АРТ“
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5

тел. 063/727-75-55, 063/551-049, 069/554-40-69

Продавац
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство 6 месеци, пробни рад 2 месеца, да је 
кандидат најмање 6 месеци на евиденцији незапослених лица 
Националне службе за запошљавање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, 28. марта 21

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, општа здравстве-
на способност, висока стручна спрема - VII степен стручне 
спреме (завршен филолошки или филозофски факултет), 
најмање три године радног искуства у култури, поседовање 
организаторских способности и да кандидат није правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривично дело које га чини недос-
тојним за обављање дужности директора библиотеке и да 
против њега није покренут кривични поступак за дело које га 
чини недостојним за обављање дужности директора библи-
отеке. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да приложи 
оригинале или оверене фотокопије: уверења о држављанству 
(не старијег од шест месеци); уверења о општој здравственој 
способности; извода из матичне књиге рођених (не старијег 
од шест месеци, ако је издато на старом обрасцу); уверења 
или дипломе о завршеном филолошком или филозофском 
факултету, стеченој високој стручној спреми - VII степен стру-
чне спреме; уверења о радном искуству у култури (које издаје 
установа културе у којој је стечено то искуство); уверења 
надлежног основног и вишег суда, као и уверења надлежног 
основног и вишег јавног тужилаштва да против кандидата 
није покренут кривични поступак и програм рада и развоја 
Народне библиотеке Мајданпек. Уверење о неосуђиваности 
кандидата прибавиће по службеној дужности Управни одбор 
библиотеке, који ће утврдити и поседовање организаторских 
способности пријављених кандидата. Управни одбор библи-
отеке у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс извршиће избор пријављених кандидата 
и предлог за именовање кандидата доставиће Скупштини 
општине Мајданпек. Рок за подношење пријава на конкурс је 
петнаест дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви“. Пријаву на конкурс кандидат подноси Народној библи-
отеци Мајданпек, непосредно или препорученом поштом на 
адресу библиотеке. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 31

тел. 027/322-151

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет (историја, архео-
логија, етнологија и историја уметности) или факултет умет-
ности, пет година радног искуства у струци, положен стручни 
испит, тј. звање кустоса, вишег кустоса или музејског савет-
ника, да се кандидат бави истраживачким радом и да има 
објављене радове. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
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стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ о положе-
ном стручном испиту, биографију која садржи податке о доса-
дашњем раду и оствареним резултатима, доказ о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и 
копију личне карте, доказ о неосуђиваности за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање послова директора, 
уверење да против њега није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, библиографију објављених радова, програм 
рада и развоја Музеја за период од четири године. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 
и место рођења, адресу становања, податке о образовању, о 
дужини радног стажа и описом послова на којима је радио, 
као и податке о допунским знањима и способностима. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса, са 
назнаком: „За конкурс“, подносе се Управном одбору Народ-
ног музеја Топлице Прокупље на адресу или лично у Музеју, 
сваког радног дана, од 8 до 15 сати.

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ „СТЕРИЈА“
26 300 Вршац, Светосавски трг 6

тел. 013/821-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Народног позоришта „Стерија“ у 
Вршцу може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове: да има високу стручну спрему VII/1 степен; да има 
3 године радног искуства на руководећим пословима у кул-
тури, медијима и информисању; да предложи програм рада 
и развоја позоришта и да испуњава законске услове за име-
новање. Директор се именује на мандат од четири године. 
Уз пријаву кандидат треба да достави следеће доказе: уве-
рење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од шест месеци ), диплому или уверење о заврше-
ном факултету (оверену фотокопију не старију од шест месе-
ци), потврду о радном искуству на руководећим пословима 
у култури, медијима и информисању (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од шест месеци), уверење надлежне 
полицијске управе о некажњавању (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од шест месеци). Кандидат за директо-
ра дужан је да уз пријаву и доказе о испуњавању услова пред-
ложи и Програм рада и развоја Народног позоришта „Стерија“ 
Вршац, за мандатни период од четири године, као саставни 
део конкурсне документације. Пријаву са доказима и Програ-
мом рада и развоја позоришта достави на адресу: Народно 
позориште „Стерија“, Светосавски трг 6, 26300 Вршац или 
непосредно у секретаријату ове установе. Лекарско уверење 
се доставља након спроведеног поступка избора. Рок за 
пријављивање на јавни конурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се одбацују и исте се неће разматрати. Све додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/821-110.      

                      Наука и образовање

БЕОГРА Д
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“

11000 Београд, Љубе Јовановића 2а
тел. 011/3690-484

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, лице које има одго-
варајуће високо образовање: на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије иил специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07- аутентично тумачење и 97/08), почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; лице које 
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; лице које има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
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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 кри-

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

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

рад.

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог 
члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегле-
ду у надлежној здравственој установи на захтев дирек-
тора.
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но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат подноси: биографске податке са кратким 
прегледом кретања у служби, са предлогом програма рада 
директора школе; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању (не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(или положеном испиту за лиценцу) - не старије од 6 месеци; 
доказ о радном стажу (потврду о годинама рада у области 
образовања); уверење о држављанству Републике Србије - 
оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; уверење о положеном испиту за директора устано-
ве (с обзиром да Министарство просвете није организовало 
полагање испита за директора установе, пријава која не буде 
садржала наведени документ неће се сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе); како би школа могла 
да прибави доказ о неосуђиваности кандидата, кандидат је 
дужан да достави следеће податке: име и презиме, име оца, 
ЈМБГ, адреса становања, место рођења, девојачко презиме; 
уверење да лице није под истрагом - оригинал или оверена 
копија надлежног суда (не старије од 6 месеци). Пријаве се 
достављању на наведену адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО,
БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

11000 Београд, Милоша Поцерца 2
тел. 011/362-1597

Наставник поморске навигације, 
сигнализације и поморске комуникације, 
бродске администрације, маневрисања 
бродом и правила за избегавање судара 

на мору, сигурност пловидбе и практичне 
наставе, за образовни профил: наутички 

техничар - поморски смер

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: дипломи-
рани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер 
саобраћаја, одсеци речни и поморски саобраћај, водени сао-
браћај и транспорт; мастер инжењер саобраћаја, претходно 
завршене основне академске студије у области саобраћајног 
инжењерства, студијски програм, односно модул водни сао-
браћај и транспорт са стеченим овлашћењем за првог офи-
цира палубе на броду од 3000 бруто тона или већем (STCW 
II/2 тачке 1-1); мастер менаџер, претходно завршене основне 
академске студије студијског програма менаџмент у одбрани, 
модул речне јединице са стеченим овлашћењем за првог офи-
цира палубе на броду од 3000 бруто тона или већем (STCW II/2 
тачке 1-1); да кандидат поседује психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање, у складу са зако-
ном. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију овлашћења за првог официра палубе на броду од 
3000 бруто тона или већем (STCW II/2 тачке 1-1); оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испита за лиценцу осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита уз услов да морају имати образовање из 

психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима (члан 130 став 5 Зако-
на о основама система образовања и васпитања). Пријаве се 
подносе на наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе, путем мејла: sekretar@brodarska.edu.rs или лично, 
путем телефона: 011/362-1597. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у трајању 
од три године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или више образовање васпитача; обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење 
о здравственој способности; 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 ост-
варује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уве-
рење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, 
од 09,00 до 15,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла - васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фото-
копија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
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бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, 
од 09,00 до 15,00 часова.

Стручни сарадник - педагог
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије); висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са законом; поседовање лиценце 
- обавезно полагање испита; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; филозофски факул-
тет - група за педагогију; пожељно радно искуство у предш-
колској установи; посебна здравствена и психофизичка спо-
собност за рад са децом предшколског узраста; уверење о 
здравственој способности; да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија); уверење о држављанству (фотокопија); ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уве-
рење да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе. Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, 
од 09,00 до 15,00 часова.

Сервиркa
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; II степен 
стручне спреме, ПК радник, куварске струке, без обзира на 
радно искуство; уверење о здравственој способности; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (фото-
копија); уверење о држављанству (фотокопија). Уверење 
да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним 
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, 
од 09,00 до 15,00 часова.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

11040 Београд, Црнотравска 27

Објављује конкурс за избор у звање

Предавач за ужу научну област Физикална 
медицина и рехабилитација

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистратура или 
одговарајућа специјализација из горенаведене уже науч-
не области, радно искуство у настави најмање пет година. 
Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са 
биографијом, оверена фотокопија дипломе VII степена и ове-
рена фотокопија дипломе VII/2 степена или оверена фото-
копија дипломе одговарајуће специјализације, доказ о рад-
ном искуству. Наведена документа доставити путем поште, 
на адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска 
школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Црнотрав-
ска 27, 11040 Београд. Напомена: Услови за избор у звање 
предавача предвиђени су Законом о високом образовању и 
општим актима Високе медицинске школе струковних студија 
„Милутин Миланковић“ Београд. Пријаве на оглас достављају 
се у року од 5 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну област 
Алгологија и микологија

на Катедри за алгологију, микологију и 
лихенологију, у Институту за ботанику и Ботаничкој 

башти „Јевремовац“

Ванредни професор за ужу научну област 
Морфологија, фитохемија и систематика 

биљака
на Катедри за морфологију и систематику биљака 

у Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
„Јевремовац“, на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија

на Катедри за биохемију и молекуларну биологију у 
Институту за физиологију и биохемију, на одређено 

време од 5 година

Доцент за ужу научну област Биологија 
ћелија и ткива

на Катедри за биологију ћелија и ткива у Институту 
за зоологију, на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира; непостојање сметње из члана 62 став 4 Закона 
о високом образовању и остали услови утврђени чланом 64 
Закона о високом образовању. Пријаву са биографијом, ове-
реним преписом дипломе и списком и сепаратима научних и 
стручних радова доставити Архиви Факултета, на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ЧЕТВРТА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Теодора Драјзера 25

тел. 011/2663-652

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове предвиђене чланом 
8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове за наставника гимназије, за педагога или психолога 
школе; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
- положен стручни испит или испит за лиценцу у складу са 
законом; обука и положен испит за директора установе и нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег (високог) образо-
вања. Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену копију дозволе за рад (лиценце), однос-
но уверења о положеном стручном испиту; потврду да имају 
најмање пет година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања; лекарско уверење - доказ да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; судско уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; предлог програма рада директора гимназије. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу Гимназије, 
са назнаком: „Конкурс за директора“, телефон: 011/2663-652.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

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

ИТ менаџер

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електротехнички факул-
тет - смер за рачунарску технику и информатику или факултет 
техничких наука - смер софтверске и инторматике техноло-
гије. Биографију слати искључиво на мејл адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи 
избор накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

Директор

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове на 
основу члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): да има 
високо образовање предвиђено чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (прибавља школа службеним 

путем); да има дозволу за рад - лиценцу (положен стручни 
испит за наставнике, педагоге или психолога); да има нај-
мање 5 година рада у школи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
држављанство Републике Србија. Биографију слати искљу-
чиво на мејл адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доста-
вити осталу потребну документацију.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8

тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Медицинска и клиничка биохемија

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Инфективне болести
на одређено време од 5 година

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

медицина (хематологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

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

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

2 извршиоца

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

(хематологија)
на одређено време од 5 година

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

(ендокринологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; медицински факултет; 
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Медицинског факултета у Београду. Посе-
бан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је 
наставна база Медицинског факултета у Београду. 

Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у 
складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду), подносе се писарници 
Медицинског факулета, на наведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 

ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Змај Јовина 12

тел. 065/2621-730

Наставник у звању ванредног професора из 
уже научне области Економија и финансије

Наставник у звању доцента из уже научне 
области Правно-хуманистичке

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Економија и финансије

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета „Унион“ и Ста-
тутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома о претход-
но стеченим звањима, уверење о неосуђиваности и списак 
објављених радова. Пријаву и тражену документацију доста-
вити у физичком и електронском облику, на наведену адресу, 
кабинет 209/II и на и-мејл: office@bba.edu.rs. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

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

Наставник француског језика
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена, објављени струч-
ни радови у одговарајућој области и способност за наставни 

рад. Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета уметности и Статутом Факултета. Кандидати 
уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама, биографију, библиографију, списак радова на 
формулару који се може добити у секретаријату факултета. 
Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радо-
ве из одговарајуће области. Пријаве са прилозима се подно-
се Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, од 
10-13 сати.

Наставник у звању редовног професора за 
ужу уметничку област Сликарство

3 извршиоца

УСЛОВИ: први степен стручне спреме, призната уметничка 
дела и други услови прописани Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факулте-
та и способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама из 
области за коју се бира, биографију, библиографију, списак 
радова на формулару који се може добити у секретаријату 
факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс под-
несу пет оригиналних сликарских радова и мапу цртежа на 
основу којих се може сагледати да ли и како владају мате-
ријом наставног предмета за који конкуришу. Пријаве се под-
носе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, а 
радови у Булевару војводе Путника 68, од 10-13 сати.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Информације на телефон:011/2181-214.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област 
друштвено-хуманистичких наука, ужа 
научна област дидактичко-методичких 

наука
са непуним радним временом, на одређено време до 

1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из дидактич-
ко-методичких наука.

Професор струковних студија, област 
медицина, ужа област: Неуропсихијатрија
са непуним радним временом, на одређено време до 

1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских 
наука из области неуропсихијатрије.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
високом образовању, Статутом школе и Правилником о сис-
тематизацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад 
до 1/3 пуног радног времена на одређено време - допунски 
рад, треба да приложе и сагласност своје матичне организа-
ције у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве на 
конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, 
овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим 
прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове 
конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

INTERNATIONAL CALL CENTER MARKETING 
D.O.O.

Компанија из Аустрије, са јасним фокусом на изузетан 
квалитет, за свој високомотивисани тим у кол-центру у 

Београду расписује конкурс за радно место:

Pre Sales Specialist

Нудимо: врхунску зараду плус премије, 
преквалификацију и обуке, могућности за напредовање, 
тачну и поуздану исплату, изузетну радну атмосферу, 

модерна радна места.

Од вас очекујемо: одлично знање немачког језика, 
мотивисаност, флексибилност, жељу за даљим личним 

развојем, развијене вештине опхођења са купцима.

Контакт: тел. 069/77-41-37 или e-mail: tobias.hellmann@
easyconnect.at. www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“

Београд, Булевар краља Александра 525

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао вискоко образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове за наставника основне школе, за 
педагога и психолога, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, однос-
но радну биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења 
о положеном стручном испиту, односно лиценци; потврду о 
раду у области образовања; уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (прибавља школа по службеној дужности); уверење о 
држављанству (оригинал или оверен препис који није старији 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверен препис који није старији од 6 месеци); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (оригинал или оверен препис који 
није старији од 6 месеци) и остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се достављају на адресу: Основна школа „Драгојло 
Дудић“, 11050 Београд, Булевар краља Александра 525, са 
назнаком: „За конкурс - не отварати“. Ближа обавештења 
могу се добити на телефон број: 011/3047-099 и 011/3047-100.

ЧАЧАК
ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област 
Економија и маркетинг
за избор у звање професора

УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен економски факул-
тет, академски назив доктора економских наука, способност 
за наставни рад. Ближи услови за избор у звање наставника 
одређени су чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број: 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), препорукама Националног 
савета Републике Србије из члана 11 став 1 тачка 13 Зако-
на, Статутом и Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника Високе школе техничких струковних студија Чачак 
(http://www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html). 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак науч-
них и стручних радова, радови, фотокопије оверених дипло-
ма, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-

них), подносе се Високој школи техничких струковних студија 
Чачак, 32000 Чачак, Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.

ЈАГОДИНА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

35230 Ћуприја, Карађорђева 46
тел. 035/8470-555

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане у члану 8 став 2 члану 59 став 
5 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/13), да има 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, да испуњава 
услове за наставника основне школе, за педагога или пси-
холога, да поседује дозволу за рад - лиценцу за наставника, 
педагога или психолога, да поседује обуку и положен испит за 
директора установе; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; одговарајуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицим; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Директор се бира на период 
од четири године. Доставити: радну биографију са прегледом 
кретања у служби, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу за наставника, педагога или психолога, потврду да имају 
најмање 5 година радног стажа у области образовања, уве-
рење о држављанству - оригинал или оверену фотокопију, 
копију додатка дипломи из ког се види да је кандидат поло-
жио испите из педагогије, психологије и методике или ове-
рену копију потврде факултета да је кандидат положио ове 
испите или фотокопију индекса из ког се види да је кандидат 
положио испите из педагогије, психологије и методике, извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену фотоко-
пију. Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа 
по службеној дужности, а лекарско уверење да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 

Напомена: Како подзаконски акт о испиту за директора уста-
нове из члана 59 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013) 
није донет, документација кандидата без положеног испита 
за директора школе сматра се комплетном, уколико су остала 
документа уредно достављена, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да положи испит за директора у року од годину 
дана од дана ступања на дужност, односно од дана доношења 
подзаконског акта. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу: Основна 
школа „Ђура Јакшић“, 35230 Ћуприја, Карађорђева 46, тел. 
035/8470-555, са назнаком: „Конкурс за директора“ или лич-
но, радним данима од 8 до 14 часова, у предвиђеном року.

      Наука и образовање
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ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ“
35270 Мајур

тел. 035/261-378, 261-870

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Колару

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са одредбама 
члана 8 ст. 2 и 4 и члана 121 ст. 9 и 10 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник - Просветни гласник“, број 11/2012 и 
15/2013). Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике, односно математике и 
информатике. Кандидати треба да испуњавају и остале усло-
ве предвиђене чланом 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. У радни однос може бити примље-
но лице под условима прописаним законом, и ако: поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију или оригинал 

уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), одгова-
рајућу потврду/уверење високошколске установе да кандидат 
има образовање из психолошких педагошких и методичких 
дисциплина, стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова, односно потврду/уверење о положеним испитима 
из педагогије и психологије у току студија, издато од одго-
варајуће високошколске установе или уверење о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу, доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку, пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад). Лекарско уверење са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за рад 
са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван школа 
прибавља по службеној дужности. У поступку одлучивања о 
избору наставника, васпитача и стручног сарадника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са документа-
цијом слати на адресу школе или лично донети код секретара.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ“

35213 Деспотовац, Бељаничка 1
тел. 035/611-125

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више образо-
вање; образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина; дозвола за рад (лиценца); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати достављају следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, дозволу за рад - лиценцу, доказ да имају образо-
вање из психолошких и педагошких методичких дисциплина 
(уверење факултета или више школе или оверена фотокопија 
додатка дипломи или оверена фотокопија индекса, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена копија), уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води истрага нити кривични поступак. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат доставља након 
коначности одлуке о избору, односно пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Прија-
ве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова 
доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказе о 
испуњавању услова конкурса доставити у оригиналу или ове-
реној копији.

Наука и образовање

INTERNATIONAL CALL CENTER MARKETING 
D.O.O.

INTERNATIONAL CALL CENTER MARKETING D.O.O.

Тражи сараднике за филијалу у центру Београда

International Call Center Marketing d.o.o. је млада 
компанија из Аустрије, са брзим растом и јасним 
фокусом на изузетан квалитет. Тражимо активне, 

динамичне, циљно оријентисане сараднике за позицију:

Call Center Agent
Ако имате искуство у области телефоније или сте 
почетник у овом послу, нудимо вам свеобухватну 
и практичну обуку, као и модел добре зараде са 

атрактивним бонусом, уз учешће у интерном систему 
премија фирме. Остале предности: седиште фирме 
у центру града, атрактиван и разноврстан посао, 
високомотивисан тим, разне бенефиције (бонус 

програм, подстицаји...). 

Ако сте вешти у трговини и имате жељу за успехом, а уз 
то добро знате немачки језик, рад у нашој фирми за вас 

ће бити профитабилан изазов.

Пријаве на и-мејл: tobias.hellmann@easyconnect.at или 
на број телефона: 069/77-41-37.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НАША РАДОСТ“

38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел 028/84-260

Сарадник - медицинска сестра на 
превентиви

на одређено време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, смер педијатријски или општи; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву мора да достави: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству. Уверење о здрвственој 
способности изабрани кандидат подноси приликом закључи-
вања уговора о раду, док је предшколска установа дужна да 
по службеној дужности прибави уверење да кандидат није 
осуђиван за горенаведена кривична дела. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Чика Јовина бб
(Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Патолошка анатомија

Наставник у звање ванредног професора за 
ужу научну област Патолошка анатомија

на одређено време од 60 месеци

Наставник за ужу научну област 
Психијатрија

на одређено време од 60 месеци

Асистент за ужу научну област Патолошка 
анатомија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Медицинска 
статистика и информатика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Хигијена са 
медицинском екологијом

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Епидемиологија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Социјална 
медицина

на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: А. За наставнике: У звање наставника може бити 
изабрано лице које има одговарајући стручни, академски, 
односно научни назив и способност за наставни рад. а) У 
звање доцента може бити изабрано лице које има научни 
назив доктора наука и има научне и стручне радове објавље-

не у научним часописима или зборницама са рецензијама. б) 
У звање ванредног професора може бити изабрано лице које 
има научни назив доктора наука, има више научних радова 
од значаја за развој науке, објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима са рецензијама, оригинално 
стручно остварење (пројекат, студију и сл.), односно руко-
вођење и учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. ц) У звање редовног професора 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора нау-
ка и има већи број научних радова који утичу на развој науч-
не мисли објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима са рецензијама, већи број научних радова и 
саопштења изнетих на међународним или домаћим научним 
скуповима, објављен уџбеник, монографију или оригинално 
стручно остварење, остварене резултате у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешће у завршним радови-
ма или специјалистичким дипломским академским студијама. 
Б) За асистенте: У звање асистента бира се студент доктор-
ских студија или кандидат који има академски назив магистра 
наука и који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам и који показује смисао за 
наставни рад; изузетно, за наставу на клиничким предмети-
ма високошколска установа бира у звање асистента лице са 
завршеном одговарајућом здравственом специјализацијом и 
у складу са условима утврђеним Правилником о условима и 
начину и поступку избора у звање сарадника као и одредбама 
Статута. Ови услови утврђени су Законом о високом образо-
вању и Статутом Медицинског факултета у Приштини. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Неурологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просеч-
ном оценом најмање 8 и уписане докторске академске сту-
дије или магистар медицинских наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације. Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005.), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторс-
ким студијама, фотокопију оверених диплома, списак струч-
них и научних публикација и по један примерак тих публика-
ција. Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености 
услова конкурса, обавезно доставити и у електронској форми 
(на компакт диску - CD). Рок за пријаву је 15 дана.

КРАЉЕВО
ОШ „МИЛУНКА САВИЋ“

36206 Витановац
тел. 036/5871-587, 871-399

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат испуњава 
услове из члана 8 став 2 и члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 
52/11 и 55/13), односно да има високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
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пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставника, педагога или психолога; да има висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године за наставни-
ка, педагога или психолога; обука и положен испит за дирек-
тора школе (кандидат изабран за директора школе дужан је 
да положи испит за директора у року од годину дана од дана 
ступања на дужност, а сходно условима прописаним Законом 
о основама ситема образовања и васпитања); дозвола за рад 
(лиценца) за наставника, педагога и психолога; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- доказ кандидат доставља пре закључења уговора о раду; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доказ прибавља школа; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - доказ доставља канди-
дат који није стекао образовање на српском језику. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да поднесе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (овера не старија од 6 месеци); оверену фотоко-
пију уверења о положеном стучном испиту, односно испиту 
за лиценцу (овера не старија од 6 месеци); доказ (потврду) 
о радном искуству са подацима о пословима и задацима које 
је обављао; лекарско уверење (не старије од 6 месеци); уве-
рење да није осуђиван, да се не налази под истрагом, односно 
да не постоји забрана обављања послова директора школе; 
уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, биогра-
фију са кратим прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; уверење високошколске уста-
нове којим потврђује да је положио испит из српског језика, 
уколико стечено образовање није на српском језику. Прија-
ве на конкурс са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити лично или на адресу: ОШ „Милунка Савић“, 
36206 Витановац, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком: „Конкурс за директора“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба
тел. 036/5865-336

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тј. да кандидат има 
одговарајуће образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, и да је стекао звање пропи-
сано Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручнихних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-

ва; да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - прибавља установа; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фото-
копија дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина 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 
положеним испитима из педагогије и психологије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију); доказ да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад обавезно достављају само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично или 
поштом, на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба 29, 36214 
Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 036/5865-582.

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“
36220 Годачица
тел. 036/877-110

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 4 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године или на студијама другог степена, у складу 
са Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. годи-
не, и то: за наставника разредне наставе, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе доказе да испуњавају наведене услове: ове-
рен препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
кратку биографију, са адресом и контакт телефоном; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који обра-
зовање није стекао на српском језику, достављањем потврде 
одговарајуће високошколске установе да је положио испит из 
српског језика). 

Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „Олга Милутино-
вић“, Годачица, 36220 Чукојевац. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и на број телефо-
на: 036/5877-110.

Наука и образовање
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КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„НАША РАДОСТ“ АЛЕКСАНДРОВАЦ
37230 Александровац, Болничка 3

тел. 037/3552-083

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове 
прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
број 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат за директора треба 
да испуњава услове у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом - лекарско уверење се доставља пре 
закључења уговора о раду; да има држављанство РС; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење прибавља устано-
ва). За директора може да буде изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, које је стекло одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
за васпитача или стручног сарадника; дозвола за рад, обука 
и положен испит за директора установе и најмање пет година 
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. 
За директора може да буде изабран и васпитач који има одго-
варајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо образовање на сту-
дијама првог степена - основне академске, односно струковне 
студије, студијама у трајању од три године или више образо-
вање), дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс ја 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик), (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); оверен препис/фотокопију докумен-
та о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду колико има година рада у установи васпитања и 
образовања; уверење вишег и основног суда да се не води 
истрага. Пријава на конкурс која не садржи доказ о обуци или 
положеном испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, јер је изабрани кандидат дужан да га положи у 
складу са чланом 59 Закона о основама система образовања 
и васпитања . Оригинали и оверене фотокопије докумената 
не смеју бити старији од 6 месеци. Кандидати ће бити оба-
вештени о резултатима конкурса у року који је прописан чла-
ном 60 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
установе, на број телефона: 037/3552-083. Пријаве се шаљу 
на адресу установе, са назнаком: „Конкурс за директора - не 
отварати“.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна - Брус

тел. 037/832-114

Наставник музичке келтуре
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања за наставни-
ка музичке културе у складу са Правилником о врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и учени-
цима, у складу са законом. Кандидати су дужни да доставе 
потпуне пријаве, а потпуном пријавом се сматра пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (сматра се да наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит односно испит за лиценцу има образовање из 
наведених дисциплина), оверен препис или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу, осим за приправнике и друга лица која могу засни-
вати радни однос без положеног одговарајућег испита, доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избору канди-
дата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве слати на адресу школе.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37000 Крушевац, Драгана Рајковића 12

тел. 037/438-347

Помоћни радник - спремачица
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати уз пријаву морају да приложе: оверену 
фотокопију дипломе - сведочанства; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се 
добити код секретара или на наведени број телефона.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна - Брус

тел. 037/832-114

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 
2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система обрзовања и вапитања за настав-
ника основне школе, педагога или психолога, стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
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листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септмбра 2005. године; да поседује 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора, након што министар про-
свете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт 
о полагању испита за директора школе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и вапитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 месеци), 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству, биографију са кратким прегледом радног искуства и 
предлогом програма рада директора школе, доказе о својим 
стручним и организационим спосоностима (необавезно), уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела и дискриминаторно понашање школа ће 
прибавити по службеној дужности. Доказ о положеном испи-
ту за директора школе се не прилаже, јер министар још није 
донео правилник о полагању испита за директора школе. 
Кандидати ће писмено бити обавештени о одлуци школског 
одбора. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања 
у листу „Послови“.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб

тел. 037/439-741

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - дипломске академске струдије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године), за наставника Хемијско-техно-
лошке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; положен испит за директора школе и нај-
мање пет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не буде садржала уверење о положеном испи-
ту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора); потврду о радном искуству; преглед кретања 
у служби са биографским подацима; предлог прогама рада 
директора школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на наведену адре-
су, са назнаком: „Конкурс за директора“.

ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7

тел. 037/3547-610

Шеф рачуноводства
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани економиста - мастер, дипломирани 
економиста; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад; да има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са 
биографским подацима, кандидат треба да достави следећа 
документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из 
књиге рођених. Уверење о здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат пре занивања радног односа. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће ући у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу.
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ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА СТРУКОВНА
ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ

16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17

Наставник у сва звања за ужу област 
Хемијска текстилна технологија

почев од 01.10.2015. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - текстилни одсек/
смер; завршене докторске, магистарске или специјалистичке 
студије из научне области за коју се бира; три године радног 
искуства у привреди и пет година радног искуства у настави

Наставник вештина за Текстилну 
технологију

на одређено време од три године, почев од 
20.09.2015. године

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - текстилни одсек/
смер; уписане докторске студије; три године радног искуства 
у настави. Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Правилником о систематиза-
цији радних места у школи и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (опширна биографија са 
освртом на стручни рад, докази о испуњености услова и 
школској спреми, списак научних радова са радовима, извод 
из матичне књиге рођених и уверење да кандидат није осуђи-
ван) подносе се секретаријату Високе струковне школе за 
текстил, Вилема Пушмана 17, 16000 Лесковац. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања у 
листу „Послови“.

НИШ
ОШ „ЊЕГОШ“

18000 Ниш, Пантелејска 60
тел. 018/212-771

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, односно одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
држављанство Републике Србије; знање језика на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик); поседовање 
дозволе за рад (лиценце); најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о држављанству РС (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија), доказ о знању језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), оверен препис/фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-

ту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образо-
вања и васпитања, радну биографију, оквирни план рада за 
време трајања мандата, доказе о поседовању организацио-
них способности (факултативно). Пријаве доставити лично 
или препорученом поштом, на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву: 15 дана. Благовременом пријавом на конкурс сма-
траће се пријава која је пре истека рока непосредно предата 
или је предата пошти у облику препоручене пошиљке. Потпу-
ном пријавом сматраће се пријава која садржи све захтеване 
прилоге. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/804-832

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

повратка одсутног запосленог или до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке о избору 
кандидата по конкурсу за пријем у радни однос на 

неодређено време

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипло-
мирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани био-
лог, смер заштите животне средине; дипломирани профе-
сор биологије; дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије - мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије. Лица која су стекла академско звање мастер морају има-
ти претходно завршене основне академске студије биологије. 
Испуњеност услова из члана 120, 121 ст. 9 и 10 и чл. 8 ст. 2 
т. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому, односно уверење о стеченој стручној спреми (лица 
која су стекла академско звање мастер предају ту диплому 
и диплому или уверење о завршеним основним студијама); 
доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (студентска књижица/
индекс, уверење високошколске установе из ког се види да 
је кандидат положио испите из педагогије и психологије или 
доказ да је кандидат положио испит за лиценцу); извод из 
матичне књиге рођених прибављен после 27.03.2009. године; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа по службеној дужности. Кандидати 
које у смислу одредби члана 130 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања директор упути на проверу 
психофизичких способности које врши Национална служба за 
запошљавање, дужни су да јој се подвргну у законском тер-
мину. Уз пријаву приложити кратку биографију и обавезно 
навести контакт телефон, адресу становања и мејл (пожељ-
но). Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

      Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Органска хемија и 

биохемија
на Департману за хемију, на одређено време од 60 

месеци

УСЛОВИ: доктор хемијских наука. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографију, оверен препис дипломе о докторату, 
списак научних радова са библиографским подацима, као и 
саме радове (списак радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријаву на конкурс: 15 дана.

НОВИ С А Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни професор за ужу научну област 
Пољопривредна техника

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука - област пољоприв-
редне технике или доктор техничких наука.

Доцент за ужу научну област Педологија и 
агрохемија

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука или доктор шумар-
ских наука из области педологије.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет (агроекономски 
смер) или економски факултет. Кандидати треба да испуња-
вају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/2007 - аут. тум, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014.).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе 
о испуњености услова по овом конкурсу, биографске податке, 
научне и стручне радове, као и доказе о њиховом објављи-
вању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Рок 
за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет 
у Новом Саду Пољопривредни факултет (За конкурс), 21000 
Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 2

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника 
филолошке гимназије, педагога или психолога; поседовање 
дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и 

здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; знање језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику); потврду о радном 
искуству; преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма; доказе о својим стручним и организационим способнос-
тима. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се 
непосредно на протокол школе или препорученом поштом, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За Комисију за избор дирек-
тора“, на адресу: Карловачка гимназија, Трг Бранка Радиче-
вића 2, 21205 Сремски Карловци. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 021/881-777, 021/881-659.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-068

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Саобраћајнице

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, 
услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање сарадника у настави за 
ужу област Саобраћајнице

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, 
услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и 
општим актима Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Грађевински материјали, процена стања и 

санација конструкција

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, грађевинске струке, 
услови прописани чланом 64 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факул-
тета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова 
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије диплома и 
додатка дипломи, оригинални доказ о држављанству, ориги-
нални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да 
против кандидата није донето решење о спровођењу истра-
ге, није подигнута оптужница или поднет оптужни предлог 
за кривична дела за које се гоњење предузима по службеној 
дужности, свим дипломама стеченим у иностранству потреб-
но је приложити и доказ о нострификацији, списак објавље-
них научних радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на 
горенаведену адресу за сваки конкурс посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс за 
наставнике ће бити отворен 15 дана од дана објављивања, а 
за сараднике ће бити отворен 7 дана од дана објављивања.

Наука и образовање
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ОШ „ЈОЖЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“
21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 8 Зако-
на основама система образовања и васпитања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела из 
чл. 120 Закона основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; поседовање лиценце за 
наставника, педагога или психолога, најмање пет година 
рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (словачки језик); извод 
из матичне књиге рођених. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 4, 5, 6 и 7 подносе се уз пријаву на конкурс (оверене 
фотокопије), а из тачке 2 пре закључења уговора о раду, док 
доказ из тачке 3 прибавља школа. Пријаве слати на адресу 
школе, у року од 15 дана од дана објављивања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће високо образовање за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, сте-
чено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозволу за рад; обуку и положен испит за директора 
школе; изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од годину дана од дана 
ступања на дужност; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
које кандидат подноси: 1) биографски подаци, односно радна 
биографија; 2) оверен препис или оверена фотокопија дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; 3) ове-
рен препис или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад); 4) извод из матичне књи-
ге рођених; 5) уверење о држављанству РС, не старије од 6 

месеци; 6) потврда установе о најмање 5 година радног стажа 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог ого-
варајућег образовања; 7) да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
8) лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 9) остала докумен-
та која могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Докази о испуњености услова из тачака 1 до 6 и тачке 
9 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 8 пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из тачке 7 прибавља установа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова се достављају на адресу школе: ОШ „Вук 
Караџић“, Радоја Домановића 24, 21000 Нови Сад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон: 021/443-364.

ОШ „СВЕТИ САВА“
21400 Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

тел. 021/6045-893
e-mail: sekretarijat@svetisavabp.edu.rs

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: за шефа рачуноводства може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: дипломирани економиста 
који је стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или дипломирани еконо-
миста - мастер; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима; уверење надлежне устано-
ве тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закљу-
чења уговора; поседовање држављанства Републике Србије; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - прибавља школа пре 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: молбу за пријем у 
радни однос, оверен препис или оверене фотокопије дока-
за/исправе о завршеном одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству РС, фотокопију личне карте. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу да се добију код секретара школе и 
путем телефона: 021/6045-893.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21460 Врбас, Палих бораца 2

тел. 021/702-515
e-mail: osbjvrbas@gmail.com

Наставник разредне наставе за рад у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
до 31.08.2015. године

УСЛОВИ: високо образовање: професор разредне наставе; 
наставник разредне наставе; професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер 
учитељ; дипломирани учитељ; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; кандидат мора да посе-
дује образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина прописано чланом 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања; кандидат треба да испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/2009, 52/2011 и 
55/2013); одговарајућим образовањем сматра се високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
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листичке струковне студије по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005, године или високо 
образовање на основним студијама у трајању од четири годи-
не по пропису који уређује високо образовање до 10. Септем-
бра 2005. године; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; познавање српског језика на коме се остварује 
образовно- васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверени препис или оверену фотокопију дипломе о траженој 
врсти и степену стручне спреме; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стеченим на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са Европским системом преноса бодова; односно 
уверење о положеним испитима из педагогије и психологије 
у току студија издато од стране одговарајуће високошколске 
установе, или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи кандидати доказују стече-
ним образовањем на српском језику, или положеним испитом 
из српског језика по програму одговарајуће високе школске 
установе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собости за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за 
подношење пријава са потребном документацијом о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се 
шаљу на адресу: ОШ „Братство јединство“ Врбас, Палих бора-
ца 2, са назнаком: „За конкурс“ или се предају лично у школи.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

тел. 013/2634-207

Професор историје
са 45% радног времена, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - са одговарајућим висо-
ким образовањем и то: чл. 8 ЗОСОВ, на студијама другог 
степена(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 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. Кандидат у погле-
ду стручне спреме мора, поред навених законских услова, да 
испуњава услове према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник“, бр. 11/2012); наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати су дужни да приложе: пријаву на конкурс, 
фотокопију дипломе (оверена), уверење да нису под истрагом 
(суд), уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Лекарско 
уверење се подноси након закључења уговора о раду. У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу пси-
хофизичких способности, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за подношење  пријава. Психофизичке способности 
кандидата оцењује служба за запошљавање. Оверене фото-
копије не могу бити старије од 6 месеци. Конкурс остаје отво-
рен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. Својеруч-
но потписане пријаве са биографијом доставити на адресу: 
Основна школа „Аксентије Максимовић, Аксентија Максимо-
вића 1, 26227 Долово, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОЖ АРЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“
12311 Мало Црниће

тел. 012/280-012

Ложач - домар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, стручна оспособљеност 
за руковаоца парних котлова (диплома). У радни однос може 
да буде примљено лице ако испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној оспо-
собљености за руковаоца парних котлова, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење се доставља пре закључења уго-
вора о раду, уверење о некажњавању прибавља школа. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у обзир. Школа није у 
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обавези да враћа конкурсну документацију. Пријаве слати на 
адресу: Основна школа „Моша Пијаде“, 12311 Мало Црниће, 
телефон: 012/280-012.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

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

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених - ориги-
нали или оверене копије); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Пријаве послати на 
адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов“, Пожа-
ревац, Вука Караџића 1, са назнаком: „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код директора и 
секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Пожа-
ревац и на број телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО“

31300 Пријепоље, Велика Жупа

Дипломирани педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под усло-
вима прописаним законом и ако има одговарајуће образовање 
(Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи - „Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/08, 11/08), психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, да има држављанство РС, зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА „СТАНОЈЕ ГЛАВАШ“

11420 Смедеревска Паланка, Глибовац
тел. 026/391-129

Наставник разредне наставе
за 40 сати недељно (100% радног времена), на 

одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос по овом 
конкурсу може да буде примљено лице под условима про-
писаним законом и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) има 
држављанство Републике Србије, уверење о држављанству 

да није старије од 6 месеци. Докази о испуњености услова под 
1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености 
услова под бројем 2 пре закључења уговора о раду, док уста-
нова прибавља доказ о условима под бројем 3. Пријаве слати 
на адресу: Основна школа „Станоје Главаш“, Глибовац 11420. 
Телефон за додатне информације: 026/391-129. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Документа 
неће бити враћена кандидатима. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама системе образо-
вања и васпитања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије - у 
складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године) за наставника основне школе, педагога или психоло-
га; поседовање дозволе за рад – лиценце; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о држављанству - извод 
из матичне књиге рођених или уверење о држављанству; 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис (фотокопију) докумената о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оквирни план рада за 
време мандата; потврду о радном искуству; преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавезно); доказ о 
својим стручним и организационим способностима (необавез-
но). Ближе информације о конкурсу можете добити код секре-
тара школе и путем телефона: 026/340-721.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

тел. 026/310-631

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника гимназије, педагога или 
психолога; да има дозволу за рад; да има обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
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осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс: оверена 
фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад 
- лиценца), оверена фотокопија уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора школе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе), потврда о 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (пот-
писана и оверена од стране установе), оверена фотокопија 
радне књижице, оргинал или оверена фотокопија уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци, 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити је поднета оптужница за било које кривично 
дело, писмени доказ да зна српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (оверена фотокопија једног 
сведочанства о завршеној средњој школи), биографија са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе. Уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља установа. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: 
Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка, Вука Караџића 
18, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, телефон: 026/310-631.

СОМБОР
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

„ДР РУЖИЦА РИП“
25000 Сомбор, Подгоричка 9

тел. 025/430-540

Наставник интерне медицине са негом
на српском језику, са 37,14% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну меди-
цину; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине.

Наставник гинекологије са негом и 
акушерства са негом

на српском језику, са 36,43% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и 
акушерство; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства.

УСЛОВИ: Услове за пријем у радни однос испуњава лице: које 
је стекло одговарајуће образовање: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2015. 
године; б) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2015. године. Лице из овог става мора да има образо-

вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са европским системом преноса бодова; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; има држављан-
ство Републике Србије; зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, у складу са чл. 120 ст. 1 тачка 5) и чл. 121 
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографске подат-
ке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; доказ о 
знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова, оригинал или оверена фотокопија; уверење 
о држављанству, до 6 месеци старости, оригинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија. Уверење да кандидати нису осуђи-
вани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови“. Пријаве се примају 
путем поште на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматарање.

ГИМНАЗИЈА „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
25000 Сомбор, Доситеја Обрадовића 2

тел. 025/420-327

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
59, 120 и 121 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом, за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Да има одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
121 и чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013); 
високо образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по прописима који 
уређују високо образовање, почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијима у трајању од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. 
Дужност директора гимназије може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање за наставника гимназије, за педаго-
га и психолога; дозвола за рад (лиценца); обуку о положеном 
испиту за директора школе (програм обуке за директора и 
правилник о полагању испита за директора школе нису доне-
ти, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора); најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс оба-
везно доставити: оригиналну диплому или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању 
лиценце за рад оригинал или оверену фотокопију; потврду о 
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најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања; радну биографију са оквирним радом плана за 
време мандата; уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; лекарско уверење се прилаже пре закљу-
чења уговора о раду и доказ о знању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
25000 Сомбор, Моношторска 8

тел. 025/412-371

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 
ст. 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; односно да испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; да поседује дозволу 
за рад - лиценцу; обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник 
о полагању испита за директора школе нису донети, нити је 
Министартство просвете, науке и технолошког развоја орга-
низовало полагање испита за директора школе, изабрани кан-
дидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Србије; да има знање језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад - српски (осим за канди-
дате који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију; оквирни план рада; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад); потврду о раду у области образовања; уве-
рење да није под истрагом, нити да је подигнута оптужница 
код надлежног суда; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (наве-
дено у тексту услова); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуко о избору. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Прија-
ве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“
22400 Рума, Вука Караџића 70
тел. 022/430-688, 022/474-716

www.srednjatehnicka.edu.rs
e-mail: skolambu@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/15): 
одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. годи-
не; високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да испуњава услове за 
наставника средње стручне школе за подручје рада машин-
ство и обрада метала и подручје рада електротехника, за 
педагога и психолога школе, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен 
испит за директора установе (програм обуке за директора и 
подзаконски акти о полагању испита за директора нису доне-
ти, па ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року исти положи кад се створе услови); најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат под-
носи: биографске податке, односно радну биографију, доказ 
о одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе), 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (дозволи за рад), лекарско уве-
рење, потврду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да зна српски језик (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела прописана законом прибавља 
школа. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Информације на 
телефон: 022/474-716.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

22320 Инђија, Цара Душана 9
тел. 022/555-895

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено време преко 60 

дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са чланом 8 
Закона о основама система обраовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), професор биоло-
гије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани био-
лог - смер заштите животне средине, дипломирани биолог - 
еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор 
биологије - географије, професор биологије - хемије, профе-
сор биологије - физике, професор биологије - информатике, 
професор биологије - математике, дипломирани професор 
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биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани про-
фесор биологије - географије, мастер, дипломирани молеку-
ларни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне 
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер 
професор биологије и географије, мастер професор биологије 
и хемије. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије био-
логије; кандидат мора да има и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: уверење о држављанству, диплому о 
завршеној школи, доказ о образовању из педагогије, пси-
хологије и методике (најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) или о положеном испиту за лиценцу, доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат, пре заснивања радног односа. Све документе доставити у 
оригиналу или овереној фотокопији. Школа прибавља извод 
из казнене евиденције. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

СУБОТИЦА
ОШ „БОСА МИЛИЋЕВИЋ“

Нови Жедник, Теслина 1
тел. 024/785-026

Наставник разредне наставе у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка запослене са 
дужности директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат треба 
да има: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 
Закона о основама система образовања и васпитања, а у свему 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 

се сматра да они познају језик на којем се изводи образов-
но-васпитни рад), доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова или потврду 
факултета о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије у току студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе: ОШ „Боса Милићевић“, Нови Жедник, Теслина 
1. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“

24300 Бачка Топола, Дунавска 8 
тел. 024/711-148 

Спремачица-сервирка
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: II степен стручне спреме, основна школа; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство 
РС. Уз пријаву кандидат треба да достави извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о стече-
ном образовању - оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме. Доказ да лице није осуђивано прибавља установа, након 
избора кандидата. Провера здравствене и психофизичке спо-
собности врши се након избора кандидата. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву доставити на адресу установе.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу област 
Квантитативни методи у економији

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктор 
економских наука, односно доктор наука - економске науке. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” број 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 
и 99/14), Статута Универзитета у Новом Саду од 28.12.2010. 
године, с изменама и допунама од 23.03.2012. године, 
11.10.2012. године, 26.02.2013. године, 15.11.2013. године и 
29.05.2014. године, Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, с изменама и допунама од 
06.03.2013. године, Правилника о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета у Новом Саду од 09.10.2008. 
године, с изменама и допунама од 04.12.2008. године, 
28.05.2009. године, 24.06.2010. године и 25.02.2013. године 
и Правилника о избору наставника и сарадника Економског 
факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.1.2013. године, с изме-
нама и допунама од 07.03.2013. године. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву приложити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсифико-
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вања јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, као и све остале доказе који упућују на испуњеност 
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Стату-
том Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
разматрати.

ШАБАЦ
ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

15220 Коцељева, Омладинска 3

Административни радник
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: VI степен стручне спреме 
економског смера, са најмање годину дана радног искуства; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, из тачке 2 
приликом закључења уговора о раду, а из тачке 3 прибавља 
установа. Посебни услови: познавање рада на рачунару и 
рачуноводствених програма; искуство у раду на пословима 
јавних набавки и поседовање сертификата обуке службеника 
за јавне набавке; поседовање возачке дозволе Б категорије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: радну 
и личну биографију, доказ о радном искуству на наведеним 
пословима, извод из књиге рођених/венчаних, уверење о 
држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
документима слати на адресу: ПУ „Полетарац“, Коцељева,  
Омладинска 3, 15220 Коцељева.

УЖИЦЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

31260 Косјерић, Светосавска 39
тел. 031/781-645

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да кандидат испуњава услове за наставника средње 
стручне школе - следећих подручја рада: економија, право и 
администрација, електротехника; машинство и обрада метала 
и трговина, угоститељство и туризам, педагога или психоло-
га; да има дозволу за рад (лиценцу); да има најмање 5 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, потврду о радном стажу, уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на 

којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику), биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе (није обавезно). Уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и  васпитања - прибавља установа. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Директор се бира на период од 4 
године. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве доставити на адресу школе: 
Техничка школа Косјерић, Светосавска 39, 31260 Косјерић, 
са назнаком: „Пријава на конкурс“, лично или препорученом 
пошиљком. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 031/781-645.

ВРШАЦ
ОШ „МЛАДОСТ“

26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Поред законом утврђених општих услова, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013), односно да је стекао одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, односно да је: професор раз-
редне наставе; наставник разредне наставе; професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом или 
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипломирани учи-
тељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. Кандидат мора да има, у складу са чланом 
8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
горенаведених дисциплина. Кандидат треба да има и: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (образовно-васпитни рад у школи се оства-
рује на српском језику). Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да поред краће биографије доставе, у оригиналу или 
овереном препису/фотокопији, следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ односно уверење о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
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носа бодова издато од стране одговарајуће високошколске 
установе или доказ - уверење о положеном стручном испиту, 
односно о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним 
путем. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору 
кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши 
ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, 
које у року од 8 дана од истека рока за подношење прија-
ва упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. О датуму провере психофизичких способности кандидати 
ће бити благовремено обавештени од стране школе. Дирек-
тор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од 
добијања резултата психолошке процене способности канди-
дата за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додат-
не информације се могу добити путем телефона: 013/830-721. 
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се под-
нети лично или поштом на горенаведену адресу.

ШОСО „ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

тел. 013/839-832
e-mail: jvvs@hemo.net

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 
52/2011, 55/2013): дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог који је стекао образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005.; дипломирани дефектолог - олигофренолог 
који је стекао образовање на основним студијама у трајању 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; кандидат мора поседова-
ти образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
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 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Образовно-вас-
питни рад у школи се остварује на српском језику. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да, поред краће биографије, 
доставе у оригиналу или овереном препису/фотокопији сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству не старије од шест месеци, диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова - издат од стране одговарајуће високош-

колске установе, односно уверење или други одговарајући 
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у 
току студија или доказ о положеном стручном испиту, однос-
но о положеном испиту за лиценцу. Уколико кандидат није 
стекао средње, више или високо образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собностима за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору, 
а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Додатне 
информације могу се добити на телефон: 013/839-832. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети 
лично или поштом на горенаведену адресу. 

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“
26300 Вршац, Стеријина 40-44

тел. 013/830-668

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: завршен економски факултет са звањем дипломи-
рани економиста. Остали услови: држављанство Републике 
Србије; да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима; да лице 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у шко-
ли (образовно-васпитни рад у школи се изводи на српском 
језику). Уз пријаву и краћу биографију кандидати су дужни 
да доставе: оверену копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, односно образовању и потребним знањима, овере-
ну копију или оригинал уверења о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања на огласној 
табли Националне службе за запошљавање, односно у публи-
кацији „Послови“. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ да 
лице није осуђивано прибавља школа по службеној дужнос-
ти. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса кан-
дидати достављају лично или путем поште, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; дипломирани биолог; професор биоло-
гије - хемије; дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог за екологију и заштиту животне сре-
дине; дипломирани биолог, смер заштита животне средине; 
дипломирани биолог - еколог; дипломирани професор био-
логије - мастер; дипломирани молекуларни биолог - мастер; 
дипломирани професор биологије-хемије - мастер; дипломи-
рани биолог заштите животне средине; мастер биолог; мас-
тер професор биологије. Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 

Наука и образовање
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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 („Служ-
бени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), посебне услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 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 усло-
ве из Правилника о организацији и систематизацији послова 
Медицинске школе у Зрењанину, односно: да има најмање 15 
година живота (општи услов); да има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, 
учесници конкурса треба да доставе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању усло-
ве из члана 121 став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 
и 55/13), да је лице стекло средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 

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

Наставник географије
на мађарском наставном језику, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, са 

10% радног времена

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ; про-
фесор историје - географије; дипломирани географ - прос-
торни планер; дипломирани професор географије - мастер; 
мастер географ (претходно завршене основне академске сту-
дије студијског програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије биологије и гео-
графије); мастер професор географије (претходно завршене 
основне академске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије); мастер професор геогра-
фије и информатике (претходно завршене основне академске 
студије студијског програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредметне студије биологије и 

географије); мастер професор биологије и географије (прет-
ходно завршене основне академске студије студијског про-
грама: географија, дипломирани географ, професор геогра-
фије, двопредметне студије биологије и географије). Учесник 
конкурса поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 120 став 1 тачка 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 установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11 
и 55/13), посебне услове из Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 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 системати-
зацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно: да 
има најмање 15 година живота (општи услов); да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност  за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (мађар-
ски језик). Уз пријаву на конкурс учесници треба да доставе: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на мађарском језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из мађарског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или 
оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеном стручном испиту односно испиту за лицен-
цу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 

Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђи-
ваности у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања, потребно је да кандидати у пријави наведу и 
следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да 
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу 
или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 
Зрењанин, Новосадска 2. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/533-270. 

      Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник мађарског језика са елементима 
националне културе

на одређено време, преко 60 дана, до повратка 
одсутног запосленог, са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
мађарски језик и књижевност, професор разредне наставе, 
са положеним испитом из мађарског језика са методиком на 
одговарајућем факултету, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/про-
фил мађарски језик). Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: А) у погледу образовања у складу са чланом 8 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011. и 55/2013): да имају одго-
варајуће високо образовање, у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013) и то: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изу-
зетно, наставник и васпитач јесте лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Лице мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из претходног става; Б) из чла-
на 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр.72/2009.,52/2011. и 55/2013) 
и то: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; има држављанство Републике 
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- српски и мађарски. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију, оригинал или оверен препис дипломе, додатак 
дипломи, оригинал или оверен препис дипломе о завршеним 
основним академским студијама, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу, издат од 01.03.2010. године), доказ да лице 
има образовање из психолошких педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, (потврда/уверење високошколске установе, 
уверење о положеном стручном испиту- лиценци), доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи - српском и мађарском језику, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику (доказ да је стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе). За 
радно место педагошког асистента доставити доказ о заврше-
ном уводном модулу програма обуке педагошких асистената. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 

закључења уговора. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Уве-
рење о некажњавању школа прибавља службеним путем. Сва 
приложена документа морају бити уредно оверена. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Др Ђорђе Јоановић“, Маршала Тита 1, 
23273 Ново Милошево. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
Бочар

Наставник информатике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да има одговарајуће образовање, психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да има држављанство Републике 
Србије, зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава услове у погледу стручне 
спреме из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводи образовно васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат је обавезан да 
изврши проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима код службе за запошљавање. Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Уз пријаву на конкурс доставити сле-
дећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља установа. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“, на адресу школе: ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ Бочар, Трг ослобођења 4. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу на телефон: 023/789-209.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Помоћни радник - спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

за рад у Новом Бечеју
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да има завршену 
основну школу; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат при-
лаже следећу документацију (у оригиналу или оверену фото-

Наука и образовање
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копију): сведочанство о завршеном основном образовању, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, установа ће прибавити службе-
ним путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биогра-
фијом и потребном документацијом доставити на следећу 
адресу: Предшколска установа „Пава Сударски”, Нови Бечеј, 
Јаше Томића 1, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, 
неће се узети у разматрање.

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

Наставник стручне групе економских 
предмета (Рачуноводство, Агенцијско и 

хотелијерско пословање)
на одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/13) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има 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 васпи-
тања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“ бр. 5/91,... 9/13, 6/2014) за радно место 
Рачуноводство: дипломирани економист, дипломирани еко-
номиста - менаџер у рачуноводству и ревизији; мастер еконо-
миста, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области економије, ако су на основним 
академским или мастер студијама изучавани наставни садр-
жаји из области предмета; Агенцијско пословање и хотелијер-
ско пословање: дипломирани економист; дипломиран тури-
змолог; дипломирани географ - туризмолог; дипломирани 
географ (туризмолог); дипломирани економиста - менаџер за 
туризам, смер туристички менаxмент; дипломирани економис-
та - менаџер за хотелијерство, смер хотелијерски менаџмент 
- мастер економиста претходно завршене студије првог степе-
на - основне академске студије у области економије; мастер 
туризмолог; мастер економиста, протходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије на студијском про-
граму туризам и хотелијерство - мастер менаџер, претходно 
завршене студије првог степена - основне академске студије 
на студијском програму менаџер у туризму. Лица из алинеја 
седма до десета треба да су на основним академским или мас-
тер студијама изучавала наставне садржаје из области пред-
мета.

Наставник географије
на мађарском језику, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 5% радног 
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; лице из ст. 2 и 3 овог члана мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 5/91,... 9/13, 6/2014): географија: 
професор географије; дипломирани географ; професор исто-
рије - географије; дипломирани географ - просторни планер; 
дипломирани професор географије - мастер; мастер географ; 
мастер професор географије; мастер професор географије и 
информатике;
- мастер професор биологије и географије. Лице из алинеје 
шесте до девете мора имати претходно завршене основне 
академске студије студијског програма географија, дипломи-
рани географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије.

ОСТАЛО: Неопходна документација: кандидат у пријави тре-
ба да наведе тачан назив радног места и да достави: ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству РС, доказ да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завр-
шетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима. Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са докази-
ма у овереној фотокопији доставити на адресу школе: ЕТШ 
„Јован Трајковић“, Скерлићева бб, 23000 Зрењанин. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

      Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Професор математике
на српском језику

УСЛОВИ: 1) професор математике, 2) дипломирани матема-
тичар, 3) дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене, 4) дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, 5) дипломирани математичар - информати-
чар, 6) професор математике и рачунарства, 7) дипломирани 
математичар за математику економије, 8) професор инфор-
матике - математике, 9) дипломирани математичар - астро-
ном, 10) дипломирани математичар - примењена математика, 
11) дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), 12) дипломирани 
информатичар, 13) мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике и физике, 16) 
мастер професор математике и информатике, 17) мастер про-
фесор физике и математике, 18) мастер професор информати-
ке и математике, 19) дипломирани професор математике-мас-
тер, 20) дипломирани математичар - мастер, 21) дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом Осно-
ви геометрије), 22) дипломирани математичар - професор 
математике, 23) дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), 24) професор хемије - мате-
матике, 25) професор географије - математике, 26) професор 
физике - математике, 27) професор биологије - математике, 
28) професор математике - теоријско усмерење, 29) професор 
математике - теоријски смер, 30) дипломирани математичар 
и информатичар. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике. Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: А) У погледу образовања у складу са чла-
ном 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): 1) 
да имају одговарајуће високо образовање, у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број. 72/2009 ,52/2011 и 55/2013) и то: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 
44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. 
Лице мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Б) Из члана 120 и 121 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ да је стекло средње, више или висо-
ко образовање на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или је положило испит из тог језика по програму 

одговарајуће високошколске установе). Уз пријаву на конкурс 
доставити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми (овера не старија од 6 месеци), 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (ове-
ра не старија од 6 месеци), оверену фотокопију држављан-
ства (овера не старија од 6 месеци), потврду са факултета као 
доказ да лице има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, доказ о знању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњавању прибавља установа. Кандидати који 
испуњавају горенаведене услове биће упућени на претходну 
проверу психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 023/771-109.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Шта подразумева обука у Клубу за 
тражење посла и ко може бити укључен?

Национална служба за запошљавање је 
обуку у Клубу за тражење посла покренула и 
осмислила као активну меру тржишта рада, 
у функцији превенције дугорочне незапосле-
ности, која је по свим квантитативним показа-
тељима једна од доминантних карактеристи-
ка незапослености у нашој земљи. Пројекат је 
првенствено намењен незапосленима који су 
запошљиви уз пружање основних услуга у об-
ласти активног тражења посла, а којима услед 
недостатка радног искуства прети дугорочна 
незапосленост. Посебна пажња се посвећује и 
групама код којих је ризик од дугорочне неза-
послености знатно израженији, као што су тех-
нолошки вишкови, пролонгирано незапослени 
и припадници мањинских, социјално деприви-
раних група.

Уколико сте заинтересовани да се прикљу-
чите Клубу, јавите се свом саветнику. Након 
почетног упознавања са услугама Националне 
службе, представићете себе и своје радно, али 
и искуство у тражењу посла. Рад је усклађен 
са потребама корисника и у зависности од тога 
некада је групни, а некада индивидуални.

На самом старту у Клубу за тражење посла 
вође радионица настоје да путем самоспознаје 
сопствених способности пробуде и развију са-
мопоуздање код полазника, а ви ћете након 
тога да одредите своје дугорочне и краткороч-
не циљеве на плану каријере.

Обука обухвата двонедељне активности, 
које имају за циљ да вас науче и оспособе да 
се што репрезентативније представите на тр-
жишту рада и да наведете послодавца, добрим 
изгледом и садржајем радне биографије и чи-
таве документације која прати одређену апли-
кацију (контактно, пропратно писмо, препо-
руке, дипломе, докази о додатном образовању 
и стеченим новим вештинама), да вас позове 
на разговор. Инсистира се на живим примери-
ма са тржишта рада, које је вођа припремио за 
своје полазнике.

КЛУБ ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Настава у учионици се одвија према мето-

дологији коју је развила НСЗ, а добићете радну 
свеску, у којој вам је, у писаном облику, дос-
тупан комплетан садржај који се у Клубу об-
рађује. Рад у учионици комбинација је теорет-
ског и радионичарског рада, а аплицираћете и 
на стварна радна места, о којима информације 
добијате у Клубу (новине, интернет, размена 
информација између полазника клуба). Наиме, 
начин рада се управо и заснива на конкретним 
ситуацијама, размени искустава, анализи и ко-
ментару одређених ситуација са тржишта рада.

Ради се и на интервјуу са послодавцем, што 
полазнике највише занима. Вођа припрема 
блок најчешћих питања - пријатних и непријат-
них, а разговара се и о типовима послодаваца, 
али и начину самопредстављања. Наиме, битан 
је чак и положај тела и мимика при разговору. 
У Клубу можете да сазнате на које се све начине 
долази до информација. Научићете где и како 
да тражите посао и на који начин да се пред-
ставите послодавцу, а до таквих информација 
се некада самостално тешко долази. Анализи-
рају се огласи и учи како се из текста извлаче 
валидне информације. Такође, међу првима 
ћете добити информације о слободним радним 
местима, јер ћете имати слободан приступ ин-
тернету и припремљен списак сајтова који нуде 
информације са тржишта рада, али и дневне но-
вине које објављују огласе.

Након обуке заједно израђујемо контактно 
писмо, уз помоћ кога идемо увек корак испред 
других. Шаље се послодавцу на скривеном тр-
жишту рада, када још увек немамо оглашено 
радно место, али имамо назнаку, најаву.

У Клубу често гостују и послодавци, који ће 
вам пренети своја искуства при запошљавању 
нових радника и уопште, у руковођењу запос-
ленима, па ћете и на тај начин добити корисне 
информације за будуће активности у тражењу 
посла. Такође, саставни део наставе су и савети 
како да се добијени посао задржи.
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АКТУЕЛНО   Сајам професионалне оријентације и планирања каријере у Бачкој Паланци

ЛАКШИ ИЗБОР ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА

Маја Милић Ђорђевић

У Штрпцу одржана обука „Пут до успешног предузетника“

САМ СВОЈ ВЛАСНИК
У организацији Покрајинске службе за запошљавање Косова и Метохије и Филијале Косовска Митровица, у Штрпцу 

је одржана обука „Пут до успешног предузетника“. У циљу благовремене припреме за улазак у свет приватног бизниса, 
саветници из Пословног центра филијале су током обуке незапосленим лицима са подручја општине Штрпце пружили 
информације у вези са економским акспектом бизниса и из области правне регулативе.

Услови привређивања у овом делу Косова и Метохије утицали су да радно способно становништво све више препо-
знаје предности бављења сопственим послом, што је показао и велики број полазника обуке у Штрпцу - 47. 

Будући предузетници су имали прилику да саветницима из НСЗ поставе и додатна питања, како би на прави начин 
кренули у реализацију своје пословне идеје. На даљем путу у предузетништво моћи ће да рачунају на стручну помоћ и 
саветодавну услугу НСЗ. 

Н.Миленковић

Преко 400 ученика основних школа из Бачке Паланке информисало се о 
образовним профилима и мрежи средњих школа 

Сајам професионалне оријентације и планирања карије-
ре у Бачкој Паланци, пети по реду, одржан је 17. апри-
ла, у холу Спортско-рекреативног центра „Тиквара“, у 
организацији Службе Бачка Паланка новосадске фи-

лијале Националне службе за запошљавање (НСЗ) и Канце-
ларије за младе општине Бачка Паланка. Представило се 15 
средњих школа са територије Бачке Паланке, Футога и Новог 
Сада. Преко 400 ученика бачкопаланачких основних школа 
било је у прилици да се информише о образовним профили-
ма и мрежи средњих школа, у директном контакту са њи-
ховим представницима, путем информативног материјала и 
презентација. 

- Сајам је добра прилика да се многим ученицима који 
нису одлучили у коју школу и на који смер желе да се упи-
шу, укључујући и мене, помогне у доношењу одлуке, истиче 
Анђела Рађеновић, ученица осмог разреда ОШ „Вук Ка-
раџић“ из Бачке Паланке. 

Према речима Тијане Пермосер, ученице исте школе, 
сајам је пружио могућност информисања о многим средњим 
школама ван Бачке Паланке и могућностима запослења на-
кон завршене школе, што ће, како сматра, ученицима бити од 
велике користи.

Акценат у раду Прве приватне средње оптичарске шко-
ле „Пашћан“ из Новог Сада је на практичној настави, која 
се одвија у посебно опремљеној радионици. Део практичне 
наставе у IV разреду реализује се у оптикама које ученици 
организовано посећују. 

- На данашњем сајму, пре свега, желимо да објаснимо 
деци шта подразумева занимање оптичар. Ради се о интер-
дисциплинарном усмерењу. Морамо да будемо упућени у је-
дан део медицинских предмета, предмете из области физике, 
као што су преламање светлости и оптички инструменти, као 
и предмете из области машинства, попут машинских елеме-
ната, објаснила је Зорица Којић, оптичар-оптометриста, у 
школи ангажована у оквиру практичне наставе.

Средња стручна школа „Др Радивој Увалић“ из Бачке 
Паланке је посетиоцима омогућила и дегустацију колача и 
пецива које праве ученици угоститељског смера.

- С обзиром да смо поделили све припремљене флајере 
о школи и да су сви колачи и пецива на штанду поједени, 
можемо закључити да су деца била заинтересована да се ин-
формишу о нашој школи, док ћемо на упису видети какво је 
право интересовање. Предлажемо да се следећи сајам овог 
типа у Бачкој Паланци одржи у просторијама наше школе, 

с обзиром на техничке могућности које пружа, нагласио је 
Томислав Ђуретић, директор Средње стручне школе „Др 
Радивој Увалић“.

Новина на сајму било је учешће двадесеторо деце из 
припремно-предшколске групе вртића „Пчелица“ Предш-
колске установе „Младост“ из Бачке Паланке. 

- Деца су одушевљена оним што су видела и чула. Посета 
сајму ће им бити од велике користи, јер су били у прилици 
да се упознају са различитим занимањима и открију нове 
послове, рекла је Надежда Солдо, васпитач у Предшколској 
установи „Младост“.

Након обиласка штандова и разговора са представни-
цима школа, предшколци су имали задатак да ураде цртеж 
- „Шта ћу бити кад порастем“. На њиховим цртежима пред-
стављена су занимања попут медицинске сестре, лекара, ве-
теринара, свештеника, грађевинског радника, певача, фризе-
ра, адвоката, итд.   

На штанду НСЗ ученици су могли да се упознају са мо-
гућностима које нуди „Водич за избор занимања“, који има и 
своју интерактивну верзију на сајту НСЗ. Добили су и савете 
о планирању каријере и правилном избору занимања, као и 
информације о могућностима запошљавања у појединим об-
ластима рада, дефицитарним и суфицитарним занимањима, 
перспективним занимањима и о услугама НСЗ намењеним 
ученицима.
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Програм у коме учествује Техничка школа из Суботице подразумева 
партнерство са послодавцима у чијим фабрикама ће се образовати 

ученици

Техничка школа из Суботице, у 
сарадњи са активима директора 
суботичких основних и средњих 
школа, Градом Суботица и субо-

тичком филијалом Националне службе 
за запошљавање, организовала је 11. 
Сајам образовања, 21. и 22. априла, у 
Техничкој школи. Манифестацији су 
присуствовали представници средњих 
школа из Суботице и Бачке Тополе, ви-
сокошколских установа, Инфостуда. 

Сајам је организован у циљу по-
већања општег нивоа информисаности 
ученика и родитеља о образовним 
понудама средњих школа и факул-
тета, али и са намером да се ученици 
упознају са светом рада и занимања у 
циљу лакшег и квалитетнијег избора 
будућег професионалног позива. 

Током првог дана манифестације 
одржан је округли сто на тему „Дуално 
образовање“. Присуствовали су дирек-
тори свих средњих школа из Суботице 
и Бачке Тополе, директори основних 
школа, Љубен Христов и Блашко 
Стантић из Градске управе, Борислав 
Станичков, начелник Школске управе 
Западнобачког и Севернобачког округа, 
као и представници суботичке филија-
ле НСЗ.

За дуално образовање неопходна је 
јака спрега између школа и привреде. 

Образовни профили креирају се у скла-
ду са потребама конкретних предузећа 
која директно учествују у процесу об-
разовања. Из тога следи да су за дуално 
образовање поред школа неопходна и 
предузећа којима су потребни радници.

„Техничка школа учествује у про-
граму у сарадњи са ГИЗ-ом и Минис-
тарством просвете, где ће послодавци 
бити партнери са којима ћемо сарађи-
вати и у њиховим фабрикама образо-
вати наше ученике. У првом разреду 
се одвија пракса у нашој школи, а већ у 
јуну блок-пракса од 60 часова одвијаће 
се у фабрикама. На другој години 

имаће праксу два дана недељно, која ће 
се одвијати скоро у потпуности у пре-
дузећима. У трећем разреду се пракса 
повећава на три дана недељно“, рекао је 
Иван Бајић, директор Техничке школе 
из Суботице.

На штанду НСЗ ученици завршних 
одељења основних и средњих школа су 
имали прилику да добију све неопходне 
информације из области професионал-
не оријентације, о актуелном стању на 
тржишту рада и слично. Ученицима је 
омогућена употреба електронског „Во-
дича за избор занимања“.

Виши потпредседник „Групона“ (Groupon) и серијски 
предузетник Хонг Буи са својим тимом стигао је у 
Ниш, у потрази за талентима у ИТ сектору, који би 
могли да добију шансу и раде за ту компанију у њихо-

вој канцеларији у Берлину, речено је у Градској кући. Буи је 
био један од првих девелопера за „Епл“ (Apple) 1987. године, 
као и кључна фигура за успостављање „plug-end-play“ стан-
дарда, који милиони људи користе, речено је на конферен-
цији за новинаре у Градској кући, где их је примио градона-
челник Ниша Зоран Перишић.

Буи је касније основао компаније „Висто“ и „Мемео“, које 
су имале успешне излазе, а у САД је стигао као емигрант, 
добио је шансу да се школује и ради у јако добрим фирмама, 
речено је у разговору у Градској кући.

За „Групон“ у Берлину ради и Бојан Бабић из Србије, за 
кога Буи каже да ради на пројектима који ће за 5 до 10 годи-
на променити свет у ИТ сектору. Буи је рекао да је за успех 
пре свега потребна добра идеја и упорност, али и да младим 
и креативним људима треба дати шансу, подржати их када 
знају шта желе да раде и у ком правцу да уче и развијају се. 
„Групон“ има своје канцеларије у 67 земаља света.

Бабић је рекао да факултетско образовање није довољно, 
већ да је за успех и пробој у ИТ сектору потребан и свакоднев-
ни рад. Ниш има амбицују да постане препозантљиво место 
на мапи у области ИТ сектора, речено је у Градској кући.

АКТУЕЛНО   У Суботици одржан 11. Сајам образовања

ЛОЗНИЦА 

СПРЕГА ШКОЛЕ И ПРИВРЕДЕ

Елвира Сечи Ердман

Потпредседник „Групона“ са тимом у Нишу

У ПОТРАЗИ ЗА ТАЛЕНТИМА
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Европски ревизорски суд (ЕЦА), 
који је одговоран за надзор ини-
цијативе „Гаранције за младе“, 
признао је да још није пронашао 

ниједну младу особу која је нашла по-
сао кроз тај програм. Ревизори након 
прве контроле указују да им неке чла-
нице ЕУ нису пружиле никакве, а неке 
су дале само оскудне податке о тро-
шењу новца из буџета ЕУ за програм за 
младе. 

Циљ иницијативе је да што више 
младих људи добије посао, с обзиром 
да стопа незапослености млађих од 
25 година у чланицама ЕУ највише 
погођеним кризом премашује 50 про-
цената, а у бројним земљама је изнад 
30 одсто. У првом извештају Европског 
ревизорског суда о иницијативи за за-
пошљавање младих, чији је циљ да се 
младима нађе квалитетан посао у року 
од четири месеца од како постану не-
запослени, ревизори су упозорили и на 
ризике за примену програма.

Иницијатива је покренута као од-
говор на све мање изгледе младих да 
нађу посао због кризе у зони евра. ЕУ 
је из буџета за иницијативу за младе 
за период 2014-20. определила 12,7 ми-
лијарди евра, а земље чланице треба да 
обезбеде додатна средства.

Илиана Иванова, задужена за из-
вештај, рекла је да ЕЦА не зна како је 
до сада употребљен највећи део пред-
виђених средстава. Она каже да девет 
чланица ЕУ није пружило никакве ин-
формације, а преостале су то учиниле 
са више или мање детаља. Извештаје 
о трошењу новца за програм за мла-
де нису доставиле Естонија, Шпанија, 
Финска, Ирска, Луксембург, Малта, 
Пољска, Шведска и Велика Британија.

Бројни ризици
Као ризике за спровођење ини-

цијативе „Гаранције за младе“ ревизори 
су убројили мањак средстава и инфор-
мација, непрецизну дефиницију „ква-
литетног“ посла и недовољан надзор 
над програмом. Према процени Међу-
народне организације рада (МОР), цена 
примене шеме могла би да достигне 
21 милијарду евра годишње. Примена 
иницијативе праћена је у пет чланица 
ЕУ - Француској, Ирској, Италији, Лит-
ванији и Португалији. Иако је Европска 
комисија то од њих тражила, ниједна 
земља није доставила процењену цену 
структурних реформи потребних да се 
програм за младе спроведе.

Следећи ризик носи дефини-
ција „висококвалитетног“ посла. Како 
објашњава Иванова, постоји ризик 

да неке компаније извуку користи из 
шеме тако што ће користити младе као 
извор јефтине радне снаге. До сада је 
Европска комисија пружила подршку 
чланицама ЕУ да успоставе национал-
не шеме „Гаранције за младе“, али није 
спровела процену ефеката, нити је из-
рачунала трошкове и корист, иако је то 
стандардна процедура. 

Стажирање не може да замени 
посао

Мада се „Гаранција за младе“ мож-
да чини као скупа иницијатива, алтер-
натива су јој много већи трошкови за 
бенефиције по основу незапослености, 
који се процењују на 153 милијар-

де евра годишње или више од 1 одсто 
бруто домаћег производа (БДП) ЕУ, и 
то искључујући социјалну димензију у 
случају када је много младих људи без 
посла током дужег периода.

Истовремено, представници мла-
дих из ЕУ упозоравају да стажирање 
не може и не треба да замени „прави“ 
посао. Председница Европског форума 
младих Јохана Ниман рекла је недавно 
за EurActiv.com да стажирање треба да 
пружи младима искуство учења, са до-

брим надзором и вођством. Стажирање 
треба да буде позитивно и подстицајно, 
с могућношћу да допринесе развоју ка-
ријере и, у идеалним условима, резул-
тира запошљавањем.

„Квалитетно стажирање треба да 
буде структурисано, да садржи смер-
нице супервизора и ментора, практи-
канти треба да добију уговор и уколико 
је то стажирање изван образовног сис-
тема, морају да буду плаћени. Морамо 
спречити да стажирање буде замена за 
прави посао. Оно треба да буде одскоч-
на даска за посао“, истакла је Ниман.

АКТУЕЛНО   Упозорење Европског ревизорског суда (ЕЦА)

ПРОГРАМ ЗА МЛАДЕ ЕУ НИКОГ НИЈЕ ЗАПОСЛИО
ЕУ је из буџета за иницијативу за младе за период 2014-20. определила 12,7 

милијарди евра, а земље чланице треба да обезбеде додатна средства

Извор: EurActiv.rs

 Без посла у ЕУ више
од пет милиона

младих испод 25 година
  Европска комисија је у децембру 
2012. предложила мере за борбу про-
тив незапослености младих широм 
Европе. Иницијативу је Савет усвојио 
препоруком у априлу 2013.
  Пакет мера укључује тзв. „Гаран-
ције за младе“ за које се надају да ће 
обезбедити да сви млађи од 25 година 
добију квалитетан посао, стажирање 
или образовање, у року од четири 
месеца од како заврше школовање и 
постану незапослени.
   Без посла је у ЕУ, према званичним 
статистикама, више од пет милиона 
младих људи испод 25 година. Највеће 
стопе незапослености младих среди-
ном 2014. забележене су у Шпанији 
(54 одсто), Грчкој (53), Италији (43), 
Хрватској (41), Португалији (35), Кипру 
(35).
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Судећи по новој анализи портала 
CareerCast, многи запослени са пуним 
радним временом изгледа не би имали 
проблема са зарадом када би изнена-

да изгубили посао. Прва два места на листи 
најбољих парт-тајм (part-time) послова заузели 
су програмери и менаџмент аналитичари, по-
казала је ова анализа.

Док менаџмент аналитичари могу да по-
могну у побољшању ефикасности неке органи-
зације, програмери очекивано све више овла-
давају тржиштем као изузетно тражени кадар. 
Према овој анализи, они су одлично плаћени 
чак и када раде парт-тајм, јер њихова сатница 
у Америци има вредност око 36 долара.

Администратори мрежа су трећи на лис-
ти парт-тајм послова за 2015. годину, а њихов 
радни сат се наплаћује скоро 35 долара. Иако 
не толико познато, ово занимање се све више 
пробија на тржишту. Да је рад од куће веома популаран, по-
казује и чињеница да је у Америци само у јануару ове године 
било око 27 милиона парт-тајм ангажованих радника, према 

статистици америчког бироа за рад. Све је више послова који 
се могу радити парт-тајм и од куће, а зарада није мала.

Ова статистика, иако је рађена за америчко тржиште, 
може одлично да се примени и у Србији. Данас је у нашој 
земљи, можда, тешко наћи плаћен посао са пуним радним 
временом и свим бенефицијама, али није тешко наћи посао 
са скраћеним радним временом, који такође може да донесе 
добра примања.

Није чудно што је парт-тајм ангажовање лако наћи и код 
нас, будући да постаје веома популарно међу послодавци-
ма. Не може свака компанија приуштити да плаћа неког ИТ 
стручњака са пуним радним временом, јер су њихове плате 
често веома високе, али свакако могу да приуште ИТ или не-
ког другог стручњака који ће радити парт-тајм. Занимљиво 
је да ни запослени више не бирају овакав начин ангажовања, 
не зато што не могу да нађу ништа друго, него зато што баш 
то желе. А ево и зашто.

Не само да неки од запослених могу да зарађују за жи-
вот на овај начин, него могу да зараде и више него да раде 
пуно радно време. Ово нарочито важи за ИТ стручњаке. 
Уместо да раде један посао, они могу истовремено радити 
парт-тајм за више послодаваца, што им на крају донесе већу 
цифру укупних месечних примања него што би им донео рад 
за једну компанију.

Велика предност парт-тајм посла је и што запослени 
има времена да ради на покретању сопственог бизниса, тако 
да му овакво ангажовање може отворити врата предузет-
ништва. Посебно је занимљиво да су се на овој листи нашли и 
писци, лектори, али и возачи транспортних камиона.

АКТУЕЛНО   Најбољи парт-тaјм послови за 2015. годину

ПОЛА РАДИ - ДОБРО ЗАРАДИ
Према статистици америчког бироа за рад, само у јануару ове године било је око 27 

милиона парт-тајм ангажованих радника

 Листа најпопуларнијих парт-тајм
послова за 2015. 

     1. Менаџмент аналитичари − 37.79 долара на сат
     2. Програмери − 35.71 долара на сат
     3. Администратори мрежа − 34.88 долара на сат
     4. Рачуновођа − 30.55 долара на сат
     5. Аналитичари тржишта − 28.99 долара на сат
     6. Писци − 26.89 долара на сат
     7. Графички дизајнер − 21.22 долара на сат
     8. Лектор − 15.93 долара на сат
     9. Возачи камиона за доставу − 13.23 долара на сат

    Математичар или војник 
   На листи 10 најбољих занимања у Америци у 2015. го-
дини, три су повезана са математиком, док су међу 10 
најгорих три из области медија, показало је истраживање 
портала CareerCast. У истраживању у коме је оцењива-
но 200 различитих занимања у више категорија, као што 
су радно окружење, зарада, стрес и изгледи за губитак 
посла, на водећем месту је актуар, стручњак који се бави 
предвиђањима и заштитом од финансијске неизвесности 
и ризика, користећи математичке методе теорије веро-
ватноће и статистике.
   „Посао у математици је рангиран као најбољи јер је 
уносан, нуди много прилика за напредак у каријери и 
могућност рада у одличној средини“, рекао је издавач 
CareerCast.com-а Тони Ли, коментаришући овогодишње 
резултате.
   На трећем и четвртом месту су математичар и статис-
тичар, док су послови у вези са здравством и информа-
ционим технологијама такође у врху листе, захваљујући 
високим платама и добрим изгледима за запошљавање. 
Други на лествици је аудиолог, стручњак који се бави 
испитивањем и лечењем сметњи слуха, а од занимања из 
области здравства међу 10 најбољих су и биомедицински 
инжењер (5), зубни техничар (7) и радни терапеут (9). Три 
одлично рангирана занимања су из области информацио-
них технологија - информатичар (6), програмер (8) и ана-
литичар компјутерских система (10).
   На листи 10 најгорих занимања у националном истра-
живању, на првом месту је новински извештач, а од посло-
ва у медијима посебно лоше се котирају и телевизијски 
или радио водитељ (5) и фоторепортер (6). Међу најгорим 
пословима су и дрвосеча (2), професионални војник (3), ку-
вар (4), затворски чувар (7), возач таксија (8), ватрогасац 
(9) и поштар.
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Процењује се да ће 
до 2050. године 
број радно способ-
них грађана бити 

смањен са око 45 милиона, 
колико износи данас, на 
мање од 29 милиона, пока-
зала је студија медијске гру-
пације „Бертелсман“. Чак и 
када би стопа запослености 
жена сустигла стопу запос-
лености мушкараца, а ста-
росна граница за пензиони-
сање била подигнута на 70 
година, број потенцијалних 
радника у Немачкој порас-
тао би за свега 4,4 милиона, 
наводи „Бертелсман“.

Истраживачи су из-
рачунали да ће Немачкој 
до 2050. бити потребно од 
276.000 до 491.000 имигра-
ната годишње из земаља 
ван ЕУ. У 2013. је у Немач-
ку из земаља ван ЕУ стигло 
свега 140.000 усељеника, 
око трећина укупне цифре. 
Групација процењује да ће 
тренутно висок број ими-
граната из земаља ЕУ у 
блиској будућности бити 
знатно смањен, што указује 
на потребу привлачења ква-
лификованих радника из зе-
маља ван ЕУ.

У 2013. години у Немач-
ку је пристигло 429.000 више 
људи него што је напустило 
земљу, а Федерални завод за 
статистику процењује да је у 
питању број од 470.000 људи. 
Према студији, такав ниво 
имиграције био би довољан 
да у наредних 10 година 

радна снага у Немачкој буде 
на задовољавајућем нивоу, 
али ће након тога потреба за 
имигрантима расти, будући 
да ће генерација такозва-
них „бејби бумера“ почети 
да одлази у пензију. До 2030. 
један од два квалификована 
радника у Немачкој биће 
пензионисан.

Тренутно висок ниво 
имиграције из земаља ЕУ 
(око 300.000 у 2013.) биће 
смањен, делом због демо-
графских фактора, будући 
да се популација целокупне 
ЕУ смањује. Поред тога, уз 
економски напредак земаља 
у кризи опада жеља за ими-
грацијом. Студија предвиђа 
да ће до 2050. из ЕУ у Немач-
ку стизати свега 70.000 ими-
граната годишње.

Стручњаци Института 
за истраживање запошља-
вања (ИАБ) и Кобург универ-
зитета примењених наука, 
који су израдили студију за 
„Бертелсман“, указују на још 
један изазов: тренутно висок 
ниво имиграције из земаља 
ЕУ (око 300.000 у 2013.) биће 
смањен, делом због демо-
графских фактора, будући 
да се популација целокупне 
ЕУ смањује.

Поред тога, уз економ-
ски напредак земаља у кри-
зи опада жеља за имигра-
цијом. Студија предвиђа да 
ће до 2050. из ЕУ у Немачку 
стизати свега 70.000 ими-
граната годишње. 

ГОРЕ - ДОЛЕ   Процењује се да ће до 2050. 
број радно способних у Немачкој бити смањен са 
данашњих 45 милиона на мање од 29 милиона

НЕЋЕ ИМАТИ 
КО ДА РАДИ

Немачкој ће до 2050. бити потребно од 
276.000 до 491.000 имиграната годишње 
из земаља ван ЕУ. До 2030. један од два 

квалификована радника у Немачкој биће 
пензионисан

Белоруски председник Александар Лукашенко
потписао указ о спречавању социјалне зависности

КО НЕ РАДИ ПЛАЋА 
300 ЕВРА

На проблем мањка запослених указује и 
чињеница да су 2012. уведене мере у неким 

секторима, којима се раднику не дозвољава 
да напусти своје радно место

Белоруски председник Александар Лукашенко увео 
је порез на незапосленост, у износу од 300 евра за свакога ко 
је незапослен дуже од шест месеци. Како би своје људе мо-
тивисао да што пре нађу посао, Лукашенко је потписао Указ 
о спречавању социјалне зависности, пише „Москов тајмс“ 
(Moscow Times). Циљ указа је да подстакне људе да се укључе 
у радне активности и на тај начин учествују у финансирању 
државних расхода.

Документ прописује да грађани, страни држављани и 
особе без држављанства са сталним боравком у тој земљи, 
који не учествују у финансирању јавне потрошње или у ње-
ном финансирању учествују мање од 183 календарска дана 
током обрачунског пореског периода (фискалне године) у 
обавези су да плате изречену суму.

Уводећи порез на незапосленост, Лукашенко враћа тер-
мин „социјалног паразитизма“ из социјализма, а све у циљу 
кажњавања оних који намерно не желе да раде. Овог пореза 
су ослобођени млађи од 18 година, радно неспособни грађа-
ни, инвалиди, жене преко 55 и мушкарци преко 60 година.

Противници овакве одлуке скупљају потписе, сма-
трајући да држава треба да им обезбеди услове да раде, а 
не да их тера на принудни рад који, како сматрају, може да 
нареди једино суд. Белорусија се борила да пронађе довољно 
радника како би попунила радна места, а колики је проблем 
имала са мањком запослених, показује и чињеница да су 
2012. године увели меру у неким секторима, којом се не доз-
вољава раднику да напусти своје радно место.

Влада Узбекистана присилила је милион људи да 
учествују у берби памука 2014., а велику зараду 
присвојили су државни званичници. Више државних 
службеника присилно је учествовало у двомесечној 

берби памука него ранијих година, због чега је било угроже-
но пружање кључних јавних услуга, попут здравства и обра-
зовања, стоји у извештају Немачко-узбекистанског форума 
за људска права (УГФ), а преноси Tportal.hr.

Влада те бивше совјетске републике је донедавно корис-
тила децу за јесењу бербе, али је 2012. подлегла међународ-
ном притиску и забранила дечији рад, кажу у УГФ. Међутим, 
влада Узбекистана пориче било какву употребу присилног 
рада, а званичници нису били доступни за коментар овог из-
вештаја.

Према глобалном индексу ропства за 2014. годину, Уз-
бекистан има други највећи број модерних робова по глави 
становника у свету. Организација за људска права из Беча 
показује да је око 1,2 милиона или четири одсто укупног ста-
новништва те средњоазијске државе било подвргнуто модер-
ном ропству, углавном у време годишње бербе памука.

У извештају УГФ-а наводи се да Узбекистан води један 
од највећих државних састава присилног рада на свету, у 
ком државни званичници присвајају највећи део зараде, која 
досеже око милијарду долара годишње. Председник Ислам 
Каримов на челу је Узбекистана више од двадесет година. 

Одлуком владе Узбекистана државни службеници 
учествовали у двомесечној берби памука

ЧИНОВНИЦИ БЕРУ ПАМУК
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У Бразилу је недавно донет закон 
о раду у домаћинству, да би се 
заштитила послуга која ради 
прековремено, непријављено, 

а неки и без плате.  Према неким про-
ценама, у Бразилу има шест милиона 
дадиља, кућних помоћница, геронтодо-
маћица и баштована. Они до сада нису 
имали никаква права. Овим законом су 
предвиђене новчане казне од по неко-
лико стотина долара за послодавца који 
не пријави послугу. Тај статус по закону 
има особа која ради најмање три пута 
недељно у некој кући, преноси дневни 
лист „Данас“.

Просечна плата послуге је од 320 
до 700 долара месечно. Како се из на-
веденог примера види, те недовољно 
или уопште неплаћене послове углав-
ном обављају жене, које су се, бар пре-
ма историји, још поодавно избориле за 
равноправност, па се чини да су се да-
нас ствари у великој мери помериле са 
мртве тачке. Заправо, од жена се оче-
кује да буду и домаћице и мајке, али 
и пословне жене, односно да буду за-
послене и имају приходе. Ту долазимо 
до онога да родна равноправност још 
није достигнута, а жене се 
и даље сусрећу са бројним 
проблемима у покушају да 
остваре своја гарантована 
права. 

То су показали и резул-
тати серије истраживања 
о положају жена у Србији 

у 2014. години, које је 
спровело Министарство 

за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања. Иако формално жене 
и мушкарци у Србији имају једнака 
права, истраживања показују да је уку-
пни социјално-економски статус жена 
знатно лошији у односу на мушкарце и 
да постоји дубок јаз између прокламо-
ваних принципа и праксе.

Истраживања су показала да 95 
одсто жена обавља неплаћене послове 
пет сати дневно, а 77 одсто мушкараца 
три сата дневно. Жене и даље зарађују 
мање од мушкараца, иако су истог об-
разовања и на истим позицијама. Стање 
изван великих градова је још горе, јер 
жене изван Београда још теже доспе-
вају на водеће положаје. Истовремено, 
више од половине грађана и грађанки 
Србије дели мишљење да жене и муш-
карци у Србији нису равноправни (55 
одсто). Велики удео становништва Ср-
бије на основу досадашњег искуства 
наводи да су жене на конкурсима за 

посао чешће биле одбијене него муш-
карци, са оправдањем да посао није за 
припаднице њиховог пола (71 одсто) 
или због старости (65 посто). Осам од 
десет грађана/ки Србије верује и да је 
женама посао чешће угрожен због по-
родичних обавеза.

Преврћући по својој архиви, нале-
тим на један кратак исечак из „Полити-
ке“ из давне 1937. године, под називом 
„Десет заповести за жене - домаћице“.

1. За време спремања стана не стој-
те откривене главе на промаји.

2. Вежите лице белим платном кад 
тресете ћилиме.

3. Не клечите на поду док брише-
те паркет, ако претходно под колена не 
ставите јастуче.

4. Не идите боси по хладном поду.
5. Не носите домаће ципеле с пот-

петицама.
6. Ознојени, после спремања соба, 

најбоље је да одете у кухињу, која је 
благо темперисана.

7. Кухињске послове обављајте по 
могућству седећи.

8. За време кувања лице намажите 
масном кремом.

9. Судове перите у нарочитим 
рукавицама.

10. После дневног домаћег посла 
окупајте се и одморите се, лежећи нај-
мање један час.

Да не заборавим. Домаћице у Ср-
бији су потпуно правно незаштићене. 
Нити имају здравствено, нити социјал-
но, имају образовање, али им држава 
не налази посао... Патријархално схва-
тање положаја данашње жене у Србији, 
у највећем броју случајева, одговара 
овим кратким упутствима из 1937.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ    У Бразилу је недавно донет закон о раду у домаћинству

МИЛИОНИ ДАДИЉА И БАШТОВАНА
Шест милиона кућних помоћница, дадиља, геронтодомаћица и баштована није 
имало никаква права. Предвиђене новчане казне од по неколико стотина долара 

за послодавца који не пријави послугу

Просечна плата 
послуге је од 320 

до 700 долара 
месечно
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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)


