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ЦУРИ РОК ЗА
ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА

ТЕМА БРОЈА – Иако се очекивало да ће ово право искористити око 13.000 
запослених, према последњим подацима Фонда ПИО до сада је само 408 

радника повезало стаж, у укупном трајању од 1.419 година једног месеца и пет 
дана. За ове намене издвојено је 86,3 милиона динара. Захтев за повезивање 

стажа подносе послодавци, а не радници
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УВОДНИК

КАДА ЈЕ МНОГО - МАЛО
Према последњим подацима Фонда ПИО до сада је 

повезан стаж у укупном трајању од 1.419 година једног 
месеца и пет дана. Скоро миленијум и по! Много? Мало 
- јер реч је о само 408 радника од 13.000 запослених који 
то право могу да искористе до краја ове године. Од 1. 
јануара 2016. држава неће више крпити рупе у стажу 
радника у 526 предузећа. Процењује се да сваком запос-
леном у тим предузећима у просеку недостају уплате за 
око четири године стажа. Због чега се чека, да ли због 
неажурности стечајних управника, Агенције за прива-
тизацију, сумњичавих радника, како то право уопште 
остварити - у Теми броја. 

„Следио сам своје идеје и интуицију и зато сам ус-
пео. Британска влада нам је доделила стипендију и 
довела нас у Лондон како бисмо изградили британски 
бренд. Прошли смо, иако нисмо били квалификовани да 
учествујемо, у елитни стартап програм из Силиконске 
долине Founder.org, који је основао амерички милијардер 
Мајкл Баум, били смо на BBC-у, CNN-у, у Хафингтон 
посту, објашњава Миленко Пилић, оснивач светски 
познатог сајта Hey Success. Шире на страни Мој пут.

Постоји огроман потенцијал код младих који они не 
користе. Према истраживању Уније послодаваца Србије, 
чак 72 одсто младих је неактивно на тржишту рада, док 
се веома мали број додатно обучава и образује. Како их 
покренути? Од 1. до 9. децембра у Општини Врачар и 
Привредној комори Србије могу себе да провере и зара-
де. За добру идеју: 100.000 динара - на страни Актуелно. 

Ако ипак сматрате да сте у дефициту идеја или вам 
100.000 динара није довољно изазован износ, Национал-
на служба за запошљавање расписала је јавни позив за 
реализацију програма приправника. У оквиру програма 
приправника 450 незапослених са евиденције НСЗ, из 
руралних подручја са територије целе Србије, моћи ће 
да стекну приправнички стаж и полажу стручни испит 
у оквиру програма који НСЗ финансира уз помоћ сред-
става из ИПА фондова ЕУ. У зависности од образовања 
приправника, програм може трајати од 6 до 12 месеци 
- шире на страни Лакше до посла.

Кроз добру сарадњу НСЗ и локалне самоуправе, 
само у току ове године у Смедереву је више од 2.000 
људи добило посао на неодређено време. У том граду не-
давно је уговоре о раду потписало десет младих лекара 
са положеним стручним испитом, од чега два доктора 
стоматологије, који се налазе на евиденцији НСЗ. На Сај-
му запошљавања у Смедереву тражено је више од 570 
радника, док је захваљујући мајском сајму запошља-
вања запослено 1.300 Београђана, како - на странама 
Актуелно.

Р2 није део неке математичке формуле, већ нас уво-
ди у европске токове бизниса. Прича о Шумадијском пар-
фему на страни Ми и Европа.

Са још веће удаљености стиже премијерски захтев: 
просечну минималну зараду по сату морамо подићи на 
8,16 долара, јер износ од 6,36 долара је довољан тек за 
куповину једног оброка са нудлама. Која земља, који 
премијер - на страни Горе - Доле.

У многим службеним и приватним пословима про-
пуштамо рокове. Немојте пропустити обавештење НСЗ о 
последњем року за пријем пријава по јавним позивима 
за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом - 
31.12.2015. Детаљније на страни Актуелно. 

Милош Чолић
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ПРИВРЕДА   У фабрици „Џонсон електрик“ у Нишу

У „Спенсу“ - 10. децембра

ОБУКОМ ДО 85 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

18. САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У НОВОМ САДУ 

Уручено 29 уговора трећој групи полазника, а до краја године ће 85 лица бити укључено у ову меру 
активне политике запошљавања. Путем обуке на захтев послодавца ове године ће у Србији бити 

запослено 820, а наредне око 1.000 људи

У Филијали Ниш Националне службе за запошљавање 
свечано су додељени уговори полазницима обуке 
за познатог послодавца. Незапослена лица ће проћи 
обуку за позицију техничара у производњи на изра-

ди електромотора у компанији „Џонсон електрик“ и након 
успешно завршене двомесечне едукације засновати радни 
однос на неодређено време. Прошле недеље уручено је 29 
уговора трећој групи полазника, а до краја године ће укупно 
85 лица бити укључено у ову меру активне политике запо-
шљавања.

Уговоре су полазницима уручили Александар Вулин, 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запо-
шљавање и Саша Младеновић, директор фабрике „Џонсон 
електрик“ у Нишу.

„Наставићемо да улажемо у Националну службу за запо-
шљавање, тј. у мере активне политике запошљавања. Путем 
ове конкретне мере, обуке на захтев послодавца, ове године 
ће у Србији бити запослено 820, а наредне године око 1.000 
лица. Доказ да се економија опоравља јесте и то што имамо 
овакве послодавце, који траже обуку и планирају запошља-
вање. Послодавцима није потребно опште знање, њима је по-
требно ускоспецијализовано знање, а ово је начин да се до 
тог знања дође. Данас је 85 људи добило прилику да научи 
нешто ново, да се запосли и самим тим своју судбину про-
мени набоље“, истакао је овом приликом Александар Вулин, 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

„За нас је веома драгоцено што је компанија Џонсон 
електрик препознала Националну службу за запошљавање 
као свог партнера. Поред ове конкретне мере, обуке на захтев 
послодавца, компанија користи и остале услуге Националне 
службе за запошљавање. Генерално, за Србију је добро што 
су позитивни трендови на тржишту рада из друге полови-
не прошле године настављени и у овој години. Следеће го-
дине ће за активне мере запошљавања бити издвојено 2,8 
милијарди динара и додатних 550 милиона за запошљавање 
особа са инвалидитетом. Уз најаву локалних самоуправа да 
и даље учествују у финансирању локалних акционих пла-
нова и уз активирање ИПА пројеката, имаћемо један широк 
обухват активности и мера који ће нам помоћи да оствари-
мо жељену стопу незапослености испод 15 одсто”, истакао је 
овом приликом Зоран Мартиновић, директор Националне 
службе за запошљавање. 

Обука на захтев послодавца само је једна од мера ак-
тивне политике запошљавања коју Филијала Ниш спроводи. 

„Ови подаци су заиста импресивни, у овој години до сада 
у мере и програме активне политике запошљавања је укљу-
чено 2.209 лица и сасвим је извесно да ће закључно са крајем 
ове године бити укључено готово 2.500 лица. Поред тога, на-
ставља се тренда смањења броја лица на нашој евиденцији, 
уз паралелни пораст запошљавања. У поређењу са истим пе-
риодом прошле године, имамо смањење броја лица на еви-
денцији од 9,14% на нивоу града“, истакао је овом приликом 
Бобан Матић, директор нишке филијале НСЗ.

Након свечаног уручења уговора, уследио је обилазак 
фабрике компаније „Џонсон електрик“ у Нишу, током кога су 
представљени даљи планови развоја ове компаније у Србији 
и најављена будућа запошљавања, као и наставак сарадње 
се НСЗ. 

„Надам се да ће и ови млади људи успешно проћи обуку 
и постати део нашег тима. Тренутно запошљавамо 400 рад-
ника, до краја наредне године ће нас бити око 1000. У плану 
је да до 2020. достигнемо пун капацитет од око 3.400 радни-
ка“, истакао је Саша Младеновић, директор фабрике „Џонсон 
електрик“ у Нишу. Владан Крстић

Филијалa Нови Сад НСЗ позива послодавце и незапослена лица на 18. Сајам запошљавања, у организацији Града Новог 
Сада и Филијале Нови Сад, који ће бити одржан у четвртак, 10. децембра 2015. године, од 10 до 15 часова, у Западном холу 
„Спенса“.

Учешће на сајму послодавци могу пријавити до 3. децембра, у Филијали Нови Сад, Алберта Томе 2 (канцеларија 12, у 
приземљу). Пријаву је могуће доставити и мејлом, на адресе: slobodanka.lendjel@nsz.gov.rs и dragana.jaksic@nsz.gov.rs. Све 
ближе информације у вези са пријављивањем могу се добити и телефоном, на бројеве: 021/4885-521 и 021/4885-501. 

Послодавци ће бити у могућности да на сајму искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу раднике. На 
располагању им је и бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата и могућност коришћења финансијских 
олакшица при запошљавању. 

    Запошљавање веће за 6,1 одсто
   „Позитивни трендови на тржишту рада који су почели у 
другој половини 2014. године настављени су и током целе 
ове године. Када направимо пресек броја незапослених 
на евиденцији НСЗ, то је 2,7 одсто мање него у истом пе-
риоду прошле године. Тај податак не би био примењив да 
нема и већег запошљавања, што је негде око 6,1 одсто“, 
рекао је Зоран Мартиновић.
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У Србији је чак 72 одсто младих неактивно на тржишту 
рада, a веома мали број незапослених младих се до-
датно обучава и образује, како би стекли практичне 
вештине и променили свој положај, речено је на про-

шлонедељној конференцији „Запослимо младе“, у организа-
цији Уније послодаваца Србије (УПС). Реч је о младима ста-
рости између 15 и 24 године, који нису видљиви на тржишту 
рада или су и даље у систему образовања.

„Према најновијим подацима са тржишта рада, када су 
млади у питању дошло је до побошања у другом кварталу 
oве године. Стопа незапослености смањена је за 4,6 одсто, 
дошло је и до благог повећања стопе запослености од 0,7 
процента, али и до смањења стопе активности за један про-
ценат“, рекла је Јелена Васић, шеф Одсека за активне мере 
запошљавања у Министарству рада. Она је додала да је стопа 
неактивности младих 72 одсто, тако да постоји огроман по-
тенцијал код младих који треба активирати.

„Ове године је на располагању 2,8 милијарди динара за 
мере активне политике запошљавања и још 500 милиона ди-
нара из буџетског фонда за особе са инвалидитетом, што је 
више него у 2014“, рекла је Васићева. 

Председник УПС-а Небојша Атанацковић поручио је 
да треба што пре променити образовни систем, с обзиром да 
је одавно превазиђен.

На конференцији су представљене препоруке УПС-а пре-
ма којима су неопходне директне државне интервенције које 
ће подстицати активније учешће послодаваца у образовању 
и развоју вештина младих, како би им олакшали прелазак у 

свет рада. То се може учинити кроз укидање пореза и допри-
носа за првих 12 месеци рада младих без искуства, увођењем 
бесповратних кредита за улагања у инфаструктуру преду-
зећа у којима ће се запослити млади, смањењем субвенција 
страним компанијама и уз оријентацију ка јачању сектора 
малих и средњих предузећа.

Према УПС-у, статистика у односу на прошлу годину бе-
лежи позитивне помаке када је реч о смањењу незапосле-
ности у Србији, али не и када је реч о високој незапослености 
младих. Посебно забрињава чињеница да се веома мали број 
незапослених младих додатно обучава и образује, како би 
стекли практичне вештине и променили свој положај.

УПС сматра да у складу са Националном стратегијом 
запошљавања треба повећати издвајања за активне мере по-
литике запошљавања и анализирати њихове ефекте. 

НЕАКТИВНОСТ МЛАДИХ
У Србији је чак 72 одсто младих неактивно на тржишту рада, док се веома мали број додатно 

обучава и образује

АКТУЕЛНО   Постоји огроман потенцијал код младих који они не користе

Шанса за младе од 1. до 9. децембра у Општини Врачар и Привредној комори Србије

ЗА ДОБРУ ИДЕЈУ 100.000 ДИНАРА
Академија модерног менаџмента организује шести 

по реду семинар о предузетништву, од 1. до 9. децембра, у 
Општини Врачар и Привредној комори Србије, под по-
кровитељством организације ЕСТИЕМ ЛГ Београд, са Факул-
тета организационих наука. Семинар настоји да младим и 
амбициозним људима помогне да достигну своје циљеве и 
оснују сопствени бизнис. 

Учесници ће од 1. до 4. децембра моћи да присуствују 
предавањима и радионицама из области маркетинга, фи-
нансија и односа с јавношћу. Биће у прилици да упознају 
инвеститоре, разговарају са њима и изнесу своје идеје. Ин-
веститори су спремни да подрже идеје у којима препознају 
потенцијал за добар пословни подухват.

Семинар није само едукативног карактера, већ и такми-
чарског, јер ће сваки учесник имати прилику да последњег дана, 9. децембра, презентује своју идеју и креира бизнис-план. 
Награда износи 100.000 динара и представља подстицај за остварење пословног плана. 

У крушевачком хотелу „Рубин“ - 3. децембра

САЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
    Сајам предузетништва, који реализује Регионална привредна комора Крушевац, у сарадњи са Српском асоцијацијом менаџера и DNA 
Communications, а уз подршку УСАИД-а, биће одржан у крушевачком хотелу „Рубин“, 3. децембра 2015. године. У циљу оснаживања и мотиви-
сања бивших запослених из предузећа у реструктурирању, биће презентовано око 150 предузетничких иницијатива, које ће послужити као идеје 
и примери како се може отпочети предузетнички бизнис са износом од 5 до 8.000 евра. 
      Овај пројекат има за циљ и да укаже како радници могу искористити своја до сада стечена знања и средства од отпремнина, како би раз-
вијањем предузетничког духа обезбедили радно место за себе и чланове својих породица. Припремљени су и едукативни материјали који ће 
на једноставан начин давати одговоре на питања потенцијалних предузетника. Сајам ће бити прилика да се на једном месту окупе сви локални 
партнери - Регионална привредна комора Крушевац, локалне и регионалне самоуправе, Национална служба за запошљавање, Савез синдиката, 
Канцеларија за младе и други партнери који на активан начин подстичу предузетништво. „Шанса за нови почетак“ је пројекат чији је задатак пре 
свега развој предузетништва и покретање самосталног бизниса у Србији. Ана Николић



Бесплатна публикација о запошљавању 5 02.12.2015. |  Број 650 |   

Владан Крстић

В.К.

Директор Националне службе за 
запошљавање Зоран Марти-
новић, председница општине 
Сврљиг Јелена Трифуновић 

и директор нишке филијале НСЗ Бобан 
Матић обишли су раднике ангажоване 
на уређењу пута у селу Драјинац, као 
и запослене у Општинској управи који 
раде на уношењу базе података. 

У питању су два јавна рада која се 
реализују у овој општини као део ак-
тивне политике запошљавања и пред-
виђени су Локалним акционим планом 
запошљавања који општина Сврљиг ре-
ализује у сарадњи са НСЗ. До краја ове 
године у Сврљигу ће у извођење јавних 
радова бити укључено 200 незапосле-
них, а за ове намене је укупно издвоје-
но 20,9 милиона динара, од чега 11,9 из 
републичког буџета, док је општина из-
двојила девет милиона динара.

Општина Сврљиг спада у девас-
тирана подручја, која су по степену 

развијености испод 50 процената ре-
публичког просека. Према последњим 
подацима, на евиденцији НСЗ у овој 
општини је 1.814 лица.

„Сарадња општине Сврљиг и НСЗ 
је на завидном нивоу, а ово је само 
једна од мера активне политике запо-
шљавања. Сведоци смо да се кроз мере 
запошљавања смањује број незапосле-
них на територији целе Србије, па и у 
сврљишкој општини. То је доказ да се 
свеукупна економска слика поправља“, 
истакао је овом приликом Зоран Мар-
тиновић, директор Националне службе 
за запошљавање.

Истог дана одржан је састанак са 
привредницима који послују на под-
ручју општине. Већина послодаваца је 
већ користила мере НСЗ, а сарадња ће 
бити настављена и у наредном периоду.

„Посета директора Националне служ-
бе је велики корак напред у успостављању 
још боље сарадње између општине 

Сврљиг и НСЗ. Од добре сарадње са НСЗ 
корист има наша општина, која жели да 
се економски развија, а такође и прив-
редни субјекти који послују на под-
ручју Сврљига“, истакла је овом прили-
ком Јелена Трифуновић, председница 
општине.

АКТУЕЛНО   У посети извођачима јавних радова у Сврљигу

Обавештење Националне службе за запошљавање

Одржан Сајам предузетништва у Нишу

ПОДСТАКНУТ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

ОД ПУТА ДО БАЗЕ ПОДАТАКА 

ПОСЛЕДЊИ РОК ЗА ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА

До краја године у Сврљигу ће у извођење јавних радова бити укључено 200 
незапослених

Национална служба за запошљавање обавештава кориснике да је 01.12.2015. године последњи рок за пријем захтева 
за учешће на јавним позивима/конкурсима под редним бројевима од 1 до 6, односно 31.12.2015. године за јавне конкурсе за 
подстицање запошљавања особа са инвалидитетом, под редним бројевима 7 и 8. 

1. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2015. години
2. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених корисника новчане социјалне помоћи 

у 2015. години
3. Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2015. години
4. Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2015. години
5. Јавни позив за учешће у финансирању програма обука на захтев послодавца у 2015. години
6. Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2015. години
7. Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства 
8. Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним усло-

вима за програме:
• Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту - радна асистенција 

и/или
• Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места
Након вишемесечне успешне реализације наведени конкурси се затварају због утрошка расположивих средстава из-

двојених за ову намену, односно истека рока за финансијску реализацију мера активне политике запошљавања за текућу 
годину.

У Дому војске Србије у Нишу одржан је Сајам предузетништва, који је организовала Српска асоцијација менаџера (САМ), 
уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, Привредне коморе Србије, регионалних привредних комо-
ра, Градске управе Ниша и организације „Енека“. Први сајам у оквиру пројекта „Шанса за нови почетак“ био је прилика да се 
презентују предузетничке идеје из области трговине, услуга, производње и пољопривреде.

„Овим сајмом желимо да покажемо учесницима да за покретање сопственог бизниса није потребан огроман новац, како 
се то често мисли. Могуће је покренути посао и са неколико хиљада евра”, истакла је извршна директорка САМ-а Јелена 
Булатовић.

Сајам предузетништва, на коме је и Национална служба за запошљавање имала запажено учешће, посетио је и директор 
Службе Зоран Мартиновић.

НСЗ већ низ година промовише развој предузетничког духа путем програма самозапошљавања. Колико је овај програм 
као мера активне политике запошљавања успешан, говори податак да је у последњих пет година 650 људи из овог краја по-
кренуло сопствени посаo уз подршку Националне службе за запошљавање.
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Влада Србије донела је 18. јуна одлуку о условима по-
везивања стажа, чиме треба да буде решен проблем 
радника у 526 предузећа са списка Агенције за при-
ватизацију, а проблем рупа у стажу најпре ће бити ре-

шен онима који су већ предали захтев за пензионисање или 
ће то учинити до краја године. 

Право на повезивање стажа имају садашњи и бивши 
радници запослени у предузећима која ове године одлазе 
или су отишла у стечај, они који су у време подношења за-
хтева за пензију радили у предузећу које треба да се при-
ватизује, они који су услов за пензионисање стекли у другој 
фирми, али имају део стажа у предузећима са списка Аген-
ције за приватизацију. Стаж ће бити повезан и свима који у 
тим предузећима до краја године стекну један од услова за 
пензионисање. 

Право на повезивање стажа у фирмама које су у проце-
су приватизације и онима које запошљавају инвалиде рада 
имају лица која су у 2015. години испунила услов и поднела 
захтев за пензију или ће испунити услов и поднети захтев 
до краја године, затим они који су поднели захтев пре 2015. 
године, али право не могу да остваре због неуплаћених до-
приноса, односно који су остварили право на пензију, а сами 
су уплатили допринос за ПИО уместо послодавца. 

На сајту ПИО Фонда налази се списак са 27 предузећа 
која запошљавају особе са инвалидитетом које имају право 
на повезивање стажа. Међу тим фирмама су: ДЕС из Новог 
Сада и Зајечара, Специјална стаклара Панчево, Универзал из 
Лесковца.

Према последњим укупним подацима Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, до сада је 408 
радника повезало стаж у укупном трајању од 1.419 година 
једног месеца и пет дана. За ове намене је до сада издвојен 
износ од 86,3 милиона динара. 

У просеку недостају четири године
„До краја године рачуна се да ће ово право искористити 

око 13.000 запослених, а укупан износ за ове намене биће око 
три милијарде динара“, рекао је помоћник министра правде 
Милун Тривунац. Кроз поступак приватизације решиће се 
и питање повезивања стажа људима који нису пред пензијом, 
а имају неуплаћен стаж за године рада у тим фирмама.

„Нови купци ће у случају продаје капитала тих преду-
зећа преузети и дуг и биће у обавези да исплате дуг према 
Фонду ПИО“, каже Тривунац.

Процењује се да сваком запосленом у тим предузећима 
у просеку недостају уплате за око четири године стажа. Вла-
да ће новац за то дати као део буџетске дотације Фонду, али 
ово повезивање стажа, кажу надлежни, неће бити о трошку 
државе. Очекују да се тај новац по окончању приватизације 
врати у буџет, из стечајне масе или од нових власника пре-
дузећа.

И министри рада и привреде Александар Вулин и 
Жељко Сертић крајем прошлог месеца позвали су запосле-
не и бивше запослене у предузећима која су у процесу при-

ватизације, попут ЈАТ технике, Икарбуса, Азотаре из Пан-
чева и свих осталих са списка предузећа за приватизацију, 
да искористе могућност повезивања радног стажа и пријаве 
се за социјални програм. С обзиром да ће приватизација тих 
предузећа бити завршена до краја године, ова могућност им 
неће бити на располагању у 2016.

Како остварити право
Захтев за повезивање стажа код све три категорије пре-

дузећа подносе послодавци. Радници, односно појединци, 
не подносе захтев за повезивање стажа, већ све завршавају 
са послодавцем. Да би послодавци могли да поднесу захтев, 
битно је да запослени нису поднели тужбени захтев за потра-
живања из радног односа према субјекту приватизације или 
предузећу које запошљава особе са инвалидитетом, односно 
да по њиховим тужбеним захтевима нису донете правоснаж-
не пресуде или решења о извршењу. Ако је тужбени захтев 
усвојен или је донета извршна одлука, уколико и даље желе 
повезивање радног стажа морају да поднесу решење о одус-
тајању од тужбеног захтева. 

Што се тиче предузећа код којих је отворен стечај у 2015, 
право на уплату доприноса имају сви запослени за које нису 
плаћени доприноси у периоду до отварања стечајног поступ-
ка, а и овде важи правило да нису поднели тужбене захтеве 
за остваривање права из радно-правног статуса.

Иако је у процедури о повезивању стажа у фирмама под 
стечајем утврђено да је законски рок за завршетак посла 60 
дана од првог састанка, целокупна динамика реализације 
повезивања стажа зависи од од ажурности рада стечајних 
управника. Препорука свим заинтересованим радницима у 
фирмама у стечају је да контактирају стечајног управника 
и виде да ли се налазе на том списку и да ли су поднели по-
требну документацију, јер многе фирме у стечају имају врло 
несређену документацију. Треба додати и да пријава потра-

ТЕМА БРОЈА    Још мање од месец дана за решавање проблема радника из 526 предузећа

Кроз поступак приватизације решиће се и 
питање повезивања стажа људима који нису 

пред пензијом, а имају неуплаћен стаж за године 
рада у тим фирмама

На сајту Фонда ПИО налази се списак са
27 предузећа која запошљавају особе са

инвалидитетом које имају право на
повезивање стажа 

ЦУРИ РОК ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ СТАЖА
Иако се очекивало да ће ово право искористити око 13.000 запослених, према 

последњим подацима Фонда ПИО до сада је само 408 радника повезало стаж, у 
укупном трајању од 1.419 година једног месеца и пет дана. За ове намене издвојено је 
86,3 милиона динара. Захтев за повезивање стажа подносе послодавци, а не радници
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живања у стечајном поступку није тужба за остваривање 
права из радно-правног односа, тако да не потпада под огра-
ничења за повезивање стажа.

Процедура
У ПИО фонду објашњавају да послодавац уз захтев за 

повезивање стажа доставља списак запослених за које тра-
жи повезивање, са пратећом документацијом - радном књи-
жицом, потврдом од суда да није поднео тужбени захтев и 
изјавом запосленог да је сагласан да му се допринос за ПИО 
регулише на основицу по закључку и процедури, а они такав 
списак достављају Агенцији за приватизацију, ради провере 
да ли се достављени списак поклапа са списком запослених 
у фирми у поступку приватизације. 

Кад добију повратну информацију од Агенције за при-
ватизацију, из филијале ПИО списак прослеђују дирекцији, 
како би се на основу њега дирекција обратила надлежном 
министарству ради трансфера средстава. Новац се врло брзо 
пребацује и са повратном информацијом да су средства пре-
нета Фонду, у филијали попуњавају М4 образац, чиме су ис-
пуњени услови да се том осигуранику региструје стаж.

Код предузећа која су у стечају захтев за повезивање 
стажа подноси стечајни управник. Управник или лице које 
он одреди заказује састанак у филијали ПИО, где су дужни 
да му омогуће увид у базу података, односно у списак за-
послених које је предузеће у стечају имало на дан отварања 
стечаја. Стечајни управник упоређује спискове ПИО фонда са 
својом евиденцијом, кад их ажурира доставља их филијали, 
која исте проверава и када се усагласе сви подаци доставља 
дирекцији, где Сектор за финансије врши обрачун доприноса 
за ПИО према усаглашеним подацима и податке доставља 
Министарству финансија за пренос средстава.

Пошто постоје фирме које имају запослене који су ради-
ли на пословима где се стаж рачуна са увећаним трајањем, 
такозвани бенефицирани стаж, у ПИО фонду напомињу да 
се повезивање стажа врши и за стаж са увећаним трајањем. 
Повезивање овог стажа не ослобађа послодавца обавезе од 
уплате доприноса. Радници, додуше, не могу да туже посло-
давца док траје поступак повезивања стажа, али уколико се 
у неком будућем периоду стекну услови да послодавац може 
да исплати заостале зараде и доприносе, он има обавезу да 
то и учини. 

Одлука на радницима
Вест да је један од услова за повезивање стажа да се рад-

ници одрекну тужби које су покренули против својих фирми, 
многи нису прихватили најбоље, јер то значи да ће, уколико 
желе да што пре оду у пензију, морати да повуку тужбе, од 
којих су неке старе и по четири и пет година, а при томе да 
плате судске трошкове, јер су одустали од поступка. Осим тог 
издатака, радници ће у минусу бити и због тога што им др-
жава стаж повезује на основу минималца, а већина је посло-
давце тужила за цео износ који су примали, односно пуну 
плату.

„Захтев да се радници фирми у реструктурирању одре-
кну тужби за неисплаћене зараде како би остварили право 
на повезивање радног стажа, представља уцену са позиције 
моћи и апсолутно је незаконита“, каже за „Данас“ потпред-
седник Синдиката „Слога“ Владимир Радосављевић. Он 
тврди да одрицањем од тужби престаје свака обавеза према 
послодавцу и истиче како не зна тачан број радника који су 
тужили послодавце, али да их је много, а већина тужби у за-
вршној фази. 

„Према досадашњим искуствима, већина спорова реше-
на је у корист радника, тако да је у овој ситуацији врло незах-
вално говорити им шта је боље за њих. Већина ће вероватно 
изабрати да им држава повеже стаж, јер то једноставно пред-
ставља неку сигурност“, напомиње Радосављевић и додаје да 
радник може да изабере да не потпише уговор са државом и 
настави да се суди, али претпоставља да је мали број оних 
који ће то заиста учинити.

Међутим, у Министарству привреде кажу да се закључ-
ком о повезивању стажа не захтева од бивших запослених да 

одустану од тужбених захтева, пресуда и извршења.
„Закључак даје могућност радницима да одлуче на који 

начин желе да повежу стаж - принудним путем или по осно-
ву закључка Владе, с тим да се поступак принудне наплате 
прекине. Наиме, подношењем тужби покренут је поступак 
наплате судским путем. У случају да ови бивши запослени 
желе да им се стаж повеже и по основу закључка, допринос 
би се наплатио два пута, извршним путем од дужника из 
средстава буџета“, тврде у Министарству привреде.

Они наглашавају да се допринос не плаћа у име посло-
давца и послодавац није ослобођен обавезе плаћања за износ 
евидентираних доприноса за ову категорију бивших запосле-
них. Средства која је држава определила за повезивање ста-
жа враћају се, како напомињу у Министарству, у републички 
буџет, када се допринос плати редовним путем Пореској уп-
рави.

„У предузећима у којима се покреће стечај, радни стаж 
се повезује свим запосленима и утврђују се обавезе према 
запосленима, без обзира да ли поседују пресуде или не. Рад-
ници се као повериоци наплаћују из стечајне масе, с тим што 
су у првом наплатном реду, односно први у реду за наплату 
дуговања“, истичу у овом министарству.

Целокупна динамика реализације повезивања 
стажа зависи од ажурности стечајних

управника, јер је процедуром утврђено да је 
законски рок за завршетак посла 60 дана од 

првог састанка

Весна Пауновић
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Национална служба за запошљавање расписала је јав-
ни позив за реализацију програма приправника, који 
подразумева стручно оспособљавање незапослених 
за самосталан рад у струци и полагање приправнич-

ког или стручног испита, уз заснивање радног односа.
У оквиру програма приправника 450 незапослених са 

евиденције НСЗ, из руралних подручја са територије целе 
Србије, моћи ће да заврше приправнички стаж и полажу 
стручни испит. Програм финансира НСЗ уз помоћ средстава 
из ИПА фондова Европске уније, кроз пројекат „Помоћ теже 
запошљивим групама“.   

Ко се пријављује?
Јавни позив за учешће у програму приправника рас-

писан је за послодавце из приватног сектора, из руралних 
подручја, којима ће НСЗ рефундирати средства за трошко-
ве дела зараде са припадајућим порезом и доприносима за 
обавезно социјално осигурање лица укључених у програм. 
У зависности од образовања приправника, програм може 
трајати 6 месеци, за оне са дипломом средње школе, 9 ме-
сеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим 
образовањем или 12 месеци за приправнике са најмање чет-
ворогодишњим високим  образовањем.

Послодавци који желе да се пријаве за учешће у програ-
му морају испуњавати одређене услове прописане јавним 
позивом, међу којима су: да редовно измирују пореске оба-

везе, да им рачун није блокиран, као и да међу запосленима 
имају особе које на основу свог образовања и искуства бу-
дућим приправницима могу бити ментори. 

Ко може бити приправник?
У програму приправника могу учествовати само неза-

послени који су уписани у евиденцију Националне службе 
у руралном подручју, нису у најближем сродству с послода-
вцем, први пут заснивају радни однос у својству приправ-
ника и нису радили код послодавца - подносиоца захтева 
у последњих 6 месеци. Селекцију незапослених врши НСЗ у 
сарадњи са послодавцем. 

Како се подноси захтев?
Захтев за учешће у програму подноси се филијали НСЗ, 

према месту рада приправника, непосредно или путем по-
ште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој ор-
ганизационој јединици Националне службе или преузети са 
сајта: www.nsz.gov.rs.

Како се одлучује о захтевима? 
Одлука о одобравању средстава доноси се на основу про-

вере и бодовања, на основу тога какав су програм стручног 
оспособљавања приправника понудили послодавци, какви 
су им кадровски капацитети, колико дуго обављају делат-
ност и која је претежна делатност послодавца. Ако више 
послодаваца оствари исти број бодова, предност ће се дати 
послодавцу који је остварио већи број бодова код критерију-
ма „Програм стручног оспособљавања приправника“, затим 
„Кадровски капацитети“ и на крају критеријуми „Дужина 
обављања делатности“ и „Делатност послодавца (претежна)“.

Шта после доношења одлуке о додели средстава 
послодавцу? 

Када НСЗ донесе одлуку да послодавац може да учест-
вује у програму приправника, потписује се уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе. На тај начин се обез-
беђује да сваки од учесника у програму буде заштићен, али 
и послодавац истовремено обавезује да ће испунити све оба-
везе које су уговором прописане. Послодавац који не испуни 
уговором преузете обавезе дужан је да Националној служби 
врати исплаћена средства са каматом.

Где се додатно информисати о програму?
Информације о програму приправника могу се добити у 

свакој филијали Националне службе, преко Позивног центра 
НСЗ: 0800/300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs. Јавни позив 
је отворен од 3. новембра 2015. до утрошка средстава из-
двојених за ову намену, а најкасније до 20.09.2016. године.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА   Национална служба за запошљавање расписала јавни позив за 
реализацију програма приправника

Незапослени са евиденције НСЗ, из руралних подручја Србије, имају прилику да заврше 
приправнички стаж и полажу стручни испит у оквиру програма који НСЗ финансира уз 

помоћ средстава из ИПА фондова ЕУ

ШАНСА ЗА 450 ПРИПРАВНИКА 

    
Пројекат финансира ЕУ са 6,5 милиона евра,

а суфинансира НСЗ са 3,6 милиона евра
    Пројекат „Помоћ теже запошљивим групама“ помаже 
незапосленима да унапреде знања и вештине за активно 
тражење посла и да на тај начин постану конкурентнији 
на тржишту рада. Циљ пројекта је да допринесе смањењу 
незапослености, са посебним фокусом на теже запошљи-
ве групе: незапослене без или са ниским квалификација-
ма, дугорочно незапослене, као и незапослене у руралним 
областима и лица ромске националности. Пројекат фи-
нансира Европска унија са 6,5 милиона евра, а суфинан-
сира Национална служба за запошљавање са 3,6 милиона 
евра.

У зависности од образовања приправника,
програм може трајати 6 месеци, за оне са

дипломом средње школе, 9 месеци за
приправнике са вишим или високим

трогодишњим образовањем или 12 месеци за 
приправнике са најмање

четворогодишњим високим образовањем
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

522

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

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Инспектор за социјалну заштиту, звање 
саветник

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

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наукa, техничко-технолошких или природно-математичких 
наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање прописа из 
области социјалне заштите - усмено, познавање Закона о општем 
управном поступку - усмено, познавање рада на рачунару - прак-
тичним радом на рачунару, вештина комуникације и процена моти-
вације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Шабац, Инспекторат за 

рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука, техничко-технолошких наука, природно-матема-
тичких наука или медицинских наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.

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

Место рада: Шабац, Господар Јевремова 6/III

3. Инспектор рада, звање саветник
Одељење инспекције рада Ужице, Инспекторат за 

рад
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука, техничко-технолошких наука, природно-матема-
тичких наука или медицинских наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године. 

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

Место рада: Ужице, Димитрија Туцовића 52

4. Инспектор рада, звање саветник
Одсек инспекције рада Лесковац, Инспекторат за рад

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманис-
тичких наука, техничко-технолошких наука, природно-матема-
тичких наука или медицинских наука на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године. 

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

Место рада: Лесковац, Пана Ђукића 9-11

III Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министар-
ство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањи-
на 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела 
Роглић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

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

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

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

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

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата 
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна мес-
та, провера стручних оспособљености, знања и вештина у избор-
ном поступку обавиће се у Београду, Теразије 41 (трећи спрат), 
почев од 21. децембра 2015. године, од 9:00 часова, о чему ће 
кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у 
својим пријавама.

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражена документа. Кандидати са положеним право-
судним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве 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 комисије.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
Београд

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде, 
Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 
22-26

II Радна места која се попуњавају

1. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Београду, место рада 
Београд

25 извршилаца

2. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Ћуприји, место рада 
Ћуприја

7 извршилаца

3. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Пожаревцу - Забели, 
место рада Пожаревац

30 извршилаца

4. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Шапцу, место рада Шабац
8 извршилаца

5. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Сомбору, место рада 
Сомбор

8 извршилаца

6. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Казнено-поправни завод у Сремској Митровици, 
место рада Сремска Митровица

10 извршилаца

7. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Окружни затвор у Крагујевцу, место рада Крагујевац
10 извршилаца

8. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Окружни затвор у Новом Пазару, место рада Нови 
Пазар

10 извршилаца

9. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Окружни затвор у Новом Саду, место рада Нови Сад
40 извршилаца

10. Обезбеђење завода, звање командир - 
приправник

Окружни затвор у Ужицу, место рада Ужице
5 извршилаца

Рок за подношење пријава на конкурс: 24. новембар 2015. 
године - 9. децембар 2015. године

Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, 
Управа за извршење кривичних санкција, Београд, Немањина 
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Сања 
Пешић Дамљановић, тел. 011/363-1193, 12 - 14 часова.

Услови за рад на радном месту: На основу члана 255 Зако-
на о извршењу кривичних санкција, за приправника у Служби за 
обезбеђење може се примити лице које поред законом утврђених 
испуњава и следеће услове: да има средњу стручну спрему, да је 
млађе од тридесет година и да је психички и физички способно за 
вршење службе. За приправника у Служби за обезбеђење може се 
примити и лице до тридесет пет година живота, ако има стечено 
високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и стечено високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске студије, основне 
струковне студије), односно на студијама у трајању до три године.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: формулар који 
је дат у прилогу конкурса, а замењује пријаву на конкурс (форму-
лар се може одштамати са сајта Министарства правде и портала 
е-управе или подићи у писарници Управе за извршење кривич-
них санкција, Немањина 22-26, пријемна канцеларија); 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 спре-
ма; уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не 
старије од 30 дана).

Сходно наведеном члану Закона о извршењу кривичних санкција, 
право учешћа на конкурсу имају кандидати до 30 година живота 
(1985. годиште и млађи), као и кандидати до 35 година живота 
ако имају стечено високо образовање на студијама другог степе-
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на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и стечено 
високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године.

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
у оригиналу или овереној фотокопији од надлежног органа, као 
и неблаговремене и непотпуне пријаве, биће одбачене. Такође, 
пријаве које нису својеручно потписане од стране кандидата неће 
бити разматране. На једном формулару кандидат заокружује све 
установе у којима конкурише.

Кандидати који прођу психофизичку проверу обавезни су да извр-
ше проверу здравствене способности у Заводу за заштиту радни-
ка Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска 
9. Трошкове здравственог прегледа кандидати плаћају лично 
без права на рефундацију. Кандидат који на лекарском прегледу 
добије негативан налаз елиминише се из даљег поступка пријема 
кандидата.

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним путем 
вршити безбедносну проверу, која ће бити једна од елиминатор-
них услова.

Кандидату који није испунио услов везан за психофизичке способ-
ности, здраствене способности или за кога постоје безбедносне 
сметње доставља се решења о одбијању, у коме се наводе разлози 
због чега се кандидату не дозвољава да даље учествује у поступку 
пријема.

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искљу-
чиво уз писмени захтев кандидата.

Овај конкурс се објављује на сајту Министарства правде - Управе 
за извршење кривичних санкција, на порталу е-Управе и у гласилу 
Националне службе за запошљавање „Послови“. 

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

Правни основ: члан 54 Закона о државним службеницима (,,Сл. 
гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 
67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), Закључак Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број: 112-
8211/2015, од 21. августа 2015. године.

БЕОГРА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство 
финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9

II Радно место које се попуњава:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Самостални саветник - Координатор 
за методологију исплате директних 

подстицаја
Група за директне подстицаје, Одељење за 

извршавање јавних плаћања, Сектор за јавна 
плаћања и фискалну статистику

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске 
науке, правне науке или организационе науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 
познавање рада на рачунару и најмање 5 година радног искуства 
у струци;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се прове-
равају у изборном поступку: познавање законских прописа који 
регулишу област пољопривреде и руралног развоја, буџетског сис-
тема и регистрације пољопривредних газдинстава - усмено; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финан-
сија - Управа за трезор, Поп-Лукина 7-9, 11000 Београд, са назна-
ком: „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко 
Алемпијевић, тел. 011/3202-317.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику кон-
курса раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписа-
на пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 13  02.12.2015. | Број 650 |   

рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оверена фотокопија радне књижице; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти 
из којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је овере-
на у општини или суду или од стране јавног бележника.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за оглашено радно место, провера оспособљености, знања 
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 
21. децембра 2015. године, са почетком од 9 часова, у Београду, 
у просторијама Управе за трезор - Министарство финансија, Поп 
Лукина 7-9.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благо-
времено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које 
наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и време-
ну спровођења сваке наредне фазе изборног поступка бити оба-
вештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама.

Описе послова за наведено радно место можете погледати на сајту 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

НАПОМЕНЕ: За наведено радно место радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у оригина-
лу или фотокопији овереној у општини или суду или од стране 
јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене 
и недопуштене пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на веб-страници Министарства финан-
сија - Управе за трезор: www.trezor.gov.rs, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима: www. suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 17 став 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09) и члана 2 Правилника 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуну положаја и 
извршилачких радних места у Стручној служби Уставног суда, Су 
број од 29. маја 2008. године, Уставни суд оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА 

I Орган у коме се радна места попуњавају: Уставни суд, Бео-
град, Булевар краља Александра 15

II Радна места која се попуњавају

1. Радно место систем администратора, 
звање виши саветник

Служба за информационе технологије, Стручна 
служба Уставног суда

1 извршилац

Опис послова: врши инсталацију, подешава и администрира сис-
темски софтвер сервера и корисничких рачунара; врши конфигури-
сање домена, актив директоријума, корисника и рачунара; креира 
групе и групне политике, креира кориснике у актив директоријума 
и врши доделу права за рад са информационим системом; спрово-
ди мере заштите и безбедности као и контролу приступа; учествује 
у планирању, инсталацији, анализама, подешавању и одржавању 
локалне рачунарске мреже; стара се о техничкој исправности сис-
тема и отклања мање застоје и кварове; инсталира апликативни 
софтвер на рачунарима корисника; стара се о „бекап“ (backup) и 
„рикавери“ (recovery) процедурама; помаже корисницима код сло-
женијих проблема код употребе Office пакета; предлаже набавку 
нових софтверских пакета и опреме; врши спровођење едука-
ције запослених у Уставном суду за рад са пословним софтвером; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца Службе.

Услови: висока стручна спрема информатичког или телекому-
никационог смера, што подразумева стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, 
знање енглеског језика. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање прописа којима се уређује 
организација и рад Уставног суда, познавање области инстали-
рања, одржавања и администрирања системско-техничких компо-
ненти информационог система, оперативних и других софтверских 
система - провериће се усмено; логичко и аналитичко резоновање, 
способност комуникације и креативност - провериће се усмено; 
знање енглеског језика - провериће се увидом у доказ о знању 
језика.

2. Радно место апликативног 
администратора, звање виши саветник
Служба за информационе технологије, Стручна 

служба Уставног суда
1 извршилац

Опис послова: пружање свакодневне подршке свим корисницима 
ИС УС-а у раду и припреми електронских седница и исправљање 
грешака до којих је евентуално дошло; праћење и контрола елек-
тронских седница; израда упутстава за правилан рад са аплика-
цијама; обука нових запослених; праћење функционалности и 
евидентирање уочених проблема или грешака у информационом 
систему и Е-седници; испостављање захтева за исправку и уна-
пређење рада; сарадња са испоручиоцима пословних апликација; 
замена одсутних оператера седнице; праћење и контрола транс-
фера података из информационог система у базу судске праксе; 
припремање и електронско слање одлука у „Службени гласник 
РС“; одржавање примењених шифарника.

Услови: висока стручна спрема информатичког или телекому-
никационог смера, што подразумева стечено високо образовање 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање седам година, 
знање енглеског језика.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се провера-
вају у изборном поступку: познавање прописа којима се уређује 
организација и рад Уставног суда, познавање програмских јези-
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ка, посебно за рад са веб-технологијама, познавање релационих 
база података - провериће се усмено; логичко и аналитичко резо-
новање, способност комуникације и креативност - провериће се 
усмено; знање енглеског језика - провериће се увидом у доказ о 
знању језика.

Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви тражени докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата за попуну извршилачког радног места обавиће 
се 16. децембра 2015. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефонским путем или електронском поштом на кон-
такте које су навели у пријавама.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 15.

IV Услови за рад на радном месту: држављанство Републике 
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци и да му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа.

V Рок за подношење пријава на конкурс и садржина прија-
ве: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Пријава на конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти 
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уверењe 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипломa или 
уверењe којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима; доказ 
о радном искуству у струци у трајању од најмање седам година 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 
доказ о знању енглеског језика (сертификати, дипломе, потврде 
о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци) и 
радна књижица. Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника, односно у општини 
или у суду. 

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

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Уставни суд, Београд, 
Булевар краља Александра 15, са назнаком: “За јавни конкурс”.

VIII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу: Севе-
ра Марковић, тел. 011/285-5064.

IX Напомене: Радни однос се заснива на неодређено време. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита могу се при-
мити на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног 
рада. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, однос-
но у општини или у суду, биће одбачене. Овај оглас објављује се 
на интернет презентацији Уставног суда, на порталу е-Управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. 

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Радно место за примање и распоређивање 
аката

на одређено време од 6 месеци, због потребе за 
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гим-
назија, економска, управна, машинска, техничка или правно-биро-
техничка школа, познавање рада на рачунару, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање шест месеци радног 
искуства.

Радно место за архивирање предмета и 
аката и вођење роковника

на одређено време од 6 месеци, због потребе за 
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гим-
назија, економска, управна, машинска, техничка, средња текстил-
на, правно-биротехничка школа или књижничар, познавање рада 
на рачунару, положен испит за рад у органима државне управе и 
најмање шест месеци радног искуства.

Интерни курир
на одређено време од 6 месеци, због потребе за 

обављањем одређених послова
2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног 
искуства.

Перач аутомобила
на одређено време од 6 месеци, због потребе за 

обављањем одређених послова
2 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа, поседовање возачке дозволе за 
управљање моторним возилом Б категорије и шест месеци радног 
искуства.

Секретар месне заједнице
на одређено време од 6 месеци, због потребе за 

обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме - гим-
назија, економска, управна, машинска, техничка, пољопривредна 
или правно биротехничка школа и најмање 6 месеци радног иску-
ства, положен испит за рад у органима државне управе.

Одржавање хигијене
на одређено време од 6 месеци, због потребе за 

обављањем одређених послова
3 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног 
искуства.

ОСТАЛО: Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да има општу здравствену способност. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа 

Посао се не чека,
посао се тражи
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Извршилац комуналних послова
на одређено време од 11 месеци, због потребе за 

обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, 
средња техничка, средња економска, средња медицинска, средња 
пољопривредна школа, гимназија, једна година радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Административни послови саобраћајне 
инспекције

на одређено време од 11 месеци, због потребе за 
обављањем одређених послова

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, тех-
ничка школа - смер техничар друмског саобраћаја, шест месе-
ци радног искуства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма, и то: да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да има општу здравствену способност. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Хигејиначар
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред посебних услова, кандидат треба да испуњава 
услове из члана 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма; да је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван за кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу; завршена основ-
на школа. Пријаве на оглас са документацијом којом се потврђује 
испуњеност тражених послова подносе се на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЛОЗНИЦА
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНА КРУПАЊ

ОПШТИНСКА УПРАВА
15314 Крупањ, Маршала Тита 2

тел. 015/581-125

Оглас објављен 25.11.2015. године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: портир, на одређено време од 6 месе-
ци због повећаног обима посла - 2 извршиоца, исправља 
се у делу УСЛОВИ, тако што се брише: доказ о положеном 
стручном испиту за рад у органима државне управе. У 
осталом делу оглас остаје исти.

НИШ
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ РАЖАЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Послови дечије заштите, борачко-
инвалидске, социјално-здравствене 

заштите, образовања и послови 
ликвидатуре и књиговодста дечије и 

борачко-инвалидске заштите
за рад у Одељењу за друштвене делатности, општу 
управу, правне и заједничке послове, на одређено 

време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 бодова (ЕСПБ); познавање рада на рачуна-
ру (MS Office). Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе: 
оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да нису осуђивани за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење да се против лица не води кривични 
поступак, лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”, као и на 
сајту Општинске управе Општине Ражањ. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

НОВИ ПА ЗАР
ГРАД НОВИ ПАЗАР

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

Административно-канцеларијски послови
у Одсеку за привреду, пољопривреду, водопривреду 
и шумарство у Одељењу за привреду, на одређено 
време од 12 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школска спрема, IV степен стручне спреме, шест 
месеци радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови утврђивања права на родитељски 
додатак

у Одсеку за друштвену бригу о деци у Одељењу за 
друштвене делатности, на одређено време од 12 

месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно основне студије у 
трајању од четири године, 1 година радног искуства и положен 
државни стручни испит.

Администрација и управа 

Први
утисак је најважнији - будите

испред свих

www.nsz.gov.rs
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Хигијеничар
у Одсеку за техничке и помоћне послове у Одељењу 

за техничке и помоћне послове, обезбеђење и 
возни парк, на одређено време од 12 месеци, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник.

Послови обезбеђења
у Одсеку за обезбеђење у Одељењу за техничке 
и помоћне послове, обезбеђење и возни парк, на 

одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 
посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школска спрема, 6 месеци радног искуства.

Послови на реализацији инвестиционих 
пројеката

у Одсеку за инвестиције у Одељењу за привреду, на 
одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), економски факултет, односно 
основне студије у трајању од четири године друштвеног смера - 
економски факултет, 1 година радног искуства и положен државни 
стручни испит. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати морају испуњавати и 
посебне услове, а доказ о томе поднеће на адресу: Улица Стевана 
Немање 2, са назнаком: за Градску управу за изворне и поверене 
послове у Новом Пазару, са следећим прилозима: диплома о завр-
шеној школској спреми; уверење о положеном државном стручном 
испиту; доказ о радном искуству у струци; радна књижица; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; уверење о здравственом 
стању (не старије од шест месеци); уверење да лице није осуђи-
вано 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). Сва документа се прилажу у оригиналу или овереној 
копији. Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси 
начелник Градске управе за изворне и поверене послове, у року од 
15 дана од дана истека рока за оглашавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

НОВИ С А Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 
- др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 
23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за упра-
вљање људским ресурсима (“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ

ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитал-
на улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за кадровске послове
на одређено време (до 01.07.2016. године)

1 извршилац

3. Опис послова радног места: праћење прописа у вези са 
делатношћу Управе; обавља претежно рутинске послове из дело-
круга рада Одељења; вођење персоналне и кадровске евиден-
ције; вођење електронске евиденције о присутности запослених 
на послу; израда плана коришћења годишњих одмора запослених 
у Управи; израда решења о коришћењу годишњих одмора, плаће-
ном и неплаћеном одсуству и других решења из области радних 
односа; израда и вођење евиденције за запослене за потребе 
Службе за људске ресурсе; израда општих и појединачних прав-
них аката Управе; израда дописа и друге врсте коресподенције из 
делокруга рада Одељења; стручна обрада одређених питања и 
давање мишљења из делокруга рада Одељења; израда извештаја 
из делокруга рада Одељења и извештаја о раду Одељења; при-
према информације и документацију за израду тромесечних, шес-
томесечних и годишњих извештаја и анализа из делокруга рада 
Одељења; по потреби учествује у раду радних тела Управе; одго-
вара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; 
обављање осталих послова по налогу директора, заменика дирек-
тора, помоћника директора и начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено 
високо образовање из научне, односно стручне области правних 
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 и завршеним 
приправничким стажом, односно с најмање годину дана радног 
стажа у струци и положеним државним стручним испитом или с 
најмање пет година радног стажа у покрајинској управи и поло-
женим државним стручним испитом, или са основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова и с најмање чети-
ри године радног стажа у струци, положеним државним стручним 
испитом или с најмање пет година радног стажа у покрајинској 
управи и положеним државним стручним испитом.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 3. децембра 
2015. године, а истиче 10. децембра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална ула-
гања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, 
21000 Нови Сад. 

9. Име лица задужених за давање обавештења о огласу: 
Јелена Ђери, самостални стручни сарадник I за правне послове 
- начелник одељења, 021/4881-774; Јелена Бркић, самостални 
стручни сарадник I за правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у којој 
је потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и 
назив радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae - 
радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне 
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о стручној спреми према условима радног места (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверена фотокопија доказа о стеченом 
радном стажу у струци (потврде, уговори, решења или други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима и са којим степеном 
стручне спреме је стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.

Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази на начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у разма-
трање.  

11. Датум оглашавања: 2. децембар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за упра-
вљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске вла-
де, на огласној табли Управе за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине и у гласилу организације надлежне за посло-
ве запошљавања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842

ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

На основу члана 9 Закона о радним односима у државним органима 
(“Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 
- др. закон, 34/01 - др. закон, 39/02, 49/05 - одлука УСРС, 79/05 
- др. закон, 81/05 - испр. др. закона и 83/05 - испр. др. Закона, 
23/13 - одлука УС) и члана 5 Одлуке о оснивању Службе за упра-
вљање људским ресурсима (“Службени лист АПВ”, бр. 18/06, 3/13 
и 34/2014), Служба за управљање људским ресурсима објављује

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ

ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Управа за капитал-
на улагања Аутономне Покрајине Војводине

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за реализацију плаћања 
и праћење капиталних улагања

на одређено време (до 31.12.2016. године)
1 извршилац

3. Опис послова радног места: обавља мање сложене послове 
у одељењу; аналитичка евиденција програма и пројеката; учество-
вање у раду Комисије за јавне набавке; праћење и извештавање 
из делокруга рада Одељења; контрола и фотокопирање докуме-
ната за плаћање; вођење аналитичке евиденције реализације 
капиталних улагања; израда кварталних и годишњих извештаја из 
надлежности Одељења; финансијска реализација одобрених про-
грама и пројеката; извештавање о извршеним плаћањима; одго-
вара за благовремено, законито и квалитетно обављање послова; 
одговоран је за правилну примену утврђених метода рада и посту-
пака; припрема информације и документацију за израду тромесеч-
них, шестомесечних и годишњих извештаја и анализа из делокруга 
рада Одељења; обављање осталих послова по налогу директора, 
заменика директора, помоћника директора и начелника Одељења.

4. Услови потребни за заснивање радног односа: стечено 
високо образовање из научне, односно стручне области економ-
ских наука или у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету и 
завршеним приправничким стажом, односно с најмање годину 
дана радног стажа у струци и положеним државним стручним 
испитом или с најмање пет година радног стажа у покрајинској 
управи и положеним државним стручним испитом или са основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова и с 
најмање четири године радног стажа у струци, положеним држав-
ним стручним испитом, или с најмање пет година радног стажа 
у покрајинској управи и положеним државним стручним испитом.

5. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси директор Управе за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине. 

6. Meсто рада: Нови Сад.

7. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подношење 
пријаве је 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када 
оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови”. Рок почиње да тече 3. децембра 
2015. године, а истиче 10. децембра 2015. године.

8. Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 
25, 21000 Нови Сад.

9. Име лица задужених за давање обавештења о огласу: 
Иванка Иличић, помоћник директора, 021/4881-757; Јелена Бркић, 
самостални стручни сарадник I за правне послове, 021/4881-774. 

10. Докази који се прилажу: потписана пријава на оглас у којој 
је потребно навести тачну адресу становања, контакт телефон и 
назив радног места на које се подноси пријава; Curriculum Vitae - 
радна биографија; уверењe о држављанству (не старије од 6 месе-
ци, оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); фотокопија личне 
карте, односно испис очитане биометријске личне карте; уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о стручној спреми према условима радног места (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у органу управе (оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверена фотокопија доказа о стеченом 
радном стажу у струци (потврде, уговори, решења или други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима и са којим степеном 
стручне спреме је стечен радни стаж); фотокопија радне књижице.

Администрација и управа
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Напомена: Кандидат који буде изабран дужан је да достави 
лекарско уверење о општој здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази на начин предвиђен огласом, као и непотпуне, неблаговре-
мене и неразумљиве пријаве на оглас, неће се узимати у разма-
трање.  

11. Датум оглашавања: 2. децембар 2015. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за упра-
вљање људским ресурсима, на огласној табли Покрајинске вла-
де, на огласној табли Управе за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине и у гласилу организације надлежне за посло-
ве запошљавања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА ЖАБАЉ

23230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/210-2260

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015. 
године, поништава се за радно место: возач, на одређе-
но време због замене привремено одсутног запосленог. У 
осталом делу оглас је непромењен.

ОПШТИНА БЕОЧИН
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН

21300 Беочин, Светосавска 25

Финансијско-рачуноводствени послови
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове за рад у 
државном органу: да је држављанин Републике Србије; да је пуно-
летан; да има општу здравствену способност; да има стручну спре-
му прописану систематизацијом, високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године економског смера; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; најмање 1 година радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; лекар-
ско уверење којим се потврђује да има општу здравствену способ-
ност за рад; доказ о стеченом образовању; доказ да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чине подобним за обављање 
послова у државном органу; доказ о радном искуству; уверење о 
положеном државном стручном испиту и уверење о положеном 
стручном испиту; кратку радну биографију. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити на 
адресу Општинска управа Беочин, Светсасавска 25, 21300 Беочин, 
са назнаком: „За конкурс - финансијско-рачуноводствени послови“.

ОРГАНИЗАЦИЈА ГЛУВИХ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Светозара Милетића 18

тел. 021/528-526
e-mail: organizacija.gluvih@yahoo.com

Секретар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, познавање српског зна-
ковног језика, познавање једног страног језика, најмање 5 година 
радног стажа, радно искуство са особама са инвалидитетом. Кан-

дидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе следеће: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци), уверење да није под 
истрагом, сертификат о познавању српског знаковног језика. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 7 дана од објављивање кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Документација се подноси у затвореној коверти, Органи-
зацији глувих Нови Сад, Светозара Милетића 18, Нови Сад.

ПАНЧЕВО
ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
26000 Панчево, Трг Краља Петра I 2-4

Радно место за стручно-организационе 
послове Скупштине и радних тела 

Скупштине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из науч-
не области правних наука (дипломске академске студије - мастер, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 1 година радног искуства, 
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Радно место за стручно-организационе 
послове градоначелника и радних тела 

градоначелника
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука (дипломске академске студије 
- мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

Радно место за стручне послове из области 
имовинско-правних послова

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из науч-
не области правних наука (дипломске академске студије - мастер, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, 3 године радног искуства, 
познавање рада на рачунару и положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

Књиговођа - билансиста рачуноводства
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена из науч-
не области економских наука или менаџмента и бизниса (диплом-
ске академске студије - мастер, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, 1 година радног искуства, познавање рада на рачу-
нару и положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Програмер
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена у науч-
ној области економских наука или електротехничког и рачунарског 
инжењерства (основне академске студије, основне струковне сту-
дије), односно на студијама у трајању до три године, 1 година рад-
ног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Администрација и управа
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Радно место за административно-техничке 
послове

у Секретаријату за инспекцијске послове, на 
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема друштвеног или техничког смера 
- IV степен, 6 месеци радног искуства, познавање рада на рачуна-
ру и положен стручни испит за раду у органима државне управе.

Телефониста на централи
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема техничке струке - IV степен, 1 
година радног искуства.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да поседује општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у Градској управи. Пријаве на оглас са дока-
зима о испуњавању услова у погледу општих и посебних услова 
из огласа, осим доказа о општој здравственој способности и поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима, подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова из огласа могу се предати лично у Градском 
услужном центру или путем поште на адресу: Градска управа гра-
да Панчева, Трг краља Петра I  2-4.

ВАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ,
УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Послови јавног превоза путника и послови 
безбедности саобраћаја

у Одељењу за локални развој, привреду и комуналне 
послове, на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Општи услови: да је лице држављанин Републике Србије, 
да је пунолетно, да има општу здравствену способност, да није 
под истрагом и кривично осуђивано. Посебни услови: стечено 
високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство 
на основним студијама у обиму од 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајњу од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, најмање три године радног стажа. Уз пријаву на оглас кан-
дидати подносе следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију радне 
књижице, уверење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, уверење да нису осуђивани за кривична 
дела, уверење да се не води истрага за кривична дела, уверење 
о општој здравственој способности и личну и радну биографију. 
Пријаве са комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор канди-
дата - за послове јавног превоза путника и послове безбедности 
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве доставити 
путем поште или лично, на шалтеру писарнице (у приземљу Град-
ске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 
послове).

          Трговина и услуге
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНА УСТАНОВА “ТАРА”

Бајина Башта

Република Србија, Министарство одбране, Војна установа 
„Тара“ Бајина Башта, хотели „Оморика“ и „Бели бор“ на 

Тари и „Бреза“ у Врњачкој Бањи упућују:

ПОЗИВ
заинтересованим лицима за ангажовање по уговору

о привременом - повременом вршењу посла

Војна установа „Тара“ Бајина Башта има потребу за ангажовањем 
већег броја лица по уговору о привременом - повременом вршењу 
посла у току целе године, и то:

ВКВ и КВ конобар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, минимум једна година иску-
ства на позицији конобара, познавање свих врста алкохолних и 
безалкохолних пића, припремања и услуживања, пожељно знање 
енглеског језика, рад на рачунару, комуникативност, љубазност.

Бармен
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен курс за бармена, мини-
мум једна година искуства на позицији бармена, познавање свих 
врста алкохолних и безалкохолних пића, припремања и услу-
живања, познавање опреме и правила за припремање коктела, 
пожељно знање енглеског језика, рад на рачунару, комуникатив-
ност, љубазност.

КВ и ВКВ кувар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, минимум једна година искуства, 
умеће прављења различитих јела, прилагодљивост радном окру-
жењу, одговорност, уредност, тачност.

КВ и ВКВ посластичар
УСЛОВИ: средња стручна спрема, годину дана искуства, прила-
годљивост радном окружењу, одговорност, уредност, тачност.

КВ и ВКВ пекар
УСЛОВИ: минимум трећи степен стручне спреме, годину дана иску-
ства, прилагодљивост радном окружењу, одговорност, уредност, 
тачност.

КВ трговац
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, Excel (MS Office), 
Outlook (MS Office), Word (MS Office), да кандидат користи интернет 
и електронску пошту, пожељно знање енглеског језика.

Рецепционер
УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, знање енглеског и још 
једног страног језика, познавање рада на интернету: Excel (MS 
Office), Outlook (MS Office), Word (MS Office) комуникативност, 
љубазност;

Рекреатор - аниматор
УСЛОВИ: висока стручна спрема, одговоран, комуникативан, љуба-
зан, предузимљив, да познаје спортске вештине, у доброј конди-
цији, пожељно знање енглеског језика.

Радник за спремање просторија

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Посао се не чека,
посао се тражи



   |  Број 650 | 02.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

УСЛОВИ: средња стручна спрема, педантан, добро организован, 
спреман за тимски рад.

ОСТАЛО: Послови се обављају сменски и са двократним радним 
временом. Место рада: Тара и Врњачка Бања. За лица ангажова-
на по уговору о привременом - повременом вршењу посла, која 
обављају послове са двократним временом, обезбеђен је беспла-
тан смештај и исхрана у смештајним јединицама хотела предвиђе-
ним за смештај персонала. Исплата уговорене зараде врши се по 
званичној одлуци установе. Биографију доставити до 07.12.2015, 
на е-mail: pr.vutara@mod.gov.rs.

СУР „РАСКУЋИН“
34000 Крагујевац

Краља Александра I Карађорђевића 95
тел. 063/7122-013

Конобар - шанкер
на одређено време 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема у наведеном занимању, возачка 
дозвола Б категорије. Кандидати треба да се јаве на број телефона 
063/7122-013, најкасније до 20.11.2015. године.

„IDENTITY PLUS“ DOO
11000 Београд, Цара Уроша 31

тел. 011/2638-066

Шивач женске конфекције
на одређено време

Кројач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 6 месеци радног искуства на 
наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на број теле-
фона: 011/2638-066. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

„ВАРНОСТ - ФИТЕП“ А.Д.
11080 Земун, Гундулићева 8-10

тел. 011/2194-015

Трговац - продавац
на одређено време од 12 месеци

15 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
пожељно радно искуство на пословима продавца и основно знање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати могу се пријавити на 
број телефона: 011/2194-015 или своје пријаве послати на горе-
наведену адресу или на и-мејл: radmila.arnautovic@varnost-fitep.rs. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ДОО „ГАЦО“ КОЧАНЕ
18410 Кочане

тел. 064/6151-659
e-mail: misicljubisa@yahoo.com

Ауто-механичар
на одређено време до 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, ауто-механичар за 
моторна возила; возачка дозвола Б категорије; пробни рад: 1 
месец. Рок за пријаву: 15 дана.

КАФЕ ПИЦЕРИЈА ЦЕНТАР - ПИЦА
21241 Каћ, Краља Петра I 15

тел. 064/211-5811
e-mail: smusicki@gmail.com

Конобар у пицерији

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању кувар, коно-
бар, прерађивач хране и пића. Пријаве слати мејлом: centar.kac@
gmail.com, јављање кандидата на контакт телефон: 064/211-5811 
или 064/221-9393, достављање радних биографија на увид. Рок за 
пријављивање: 07.12.2015. године.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“
11000 Београд, Устаничка 127ц

Собарица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство 12 месе-
ци. Заинтересовани кандидати пријаве могу слати на и-мејл: 
mirabeocanin@hotelsrbija.com или доставити писану биографију на 
рецепцију хотела. Оглас је отворен до попуне радног места.

     Mедицина

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Франше Д’Епереа 5

Медицински техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора да испуњава и следеће посебне услове: средња стручна 
спрема, медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
за звање медицински техничар, дозвола за рад - лиценца изда-
та од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотоко-
пију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног орга-
на (ако је кандидат из радног односа), фотокопију решења о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу). Пријаве на оглас 
послати препоручено поштом, са назнаком: „За јавни оглас” и 
навођењем радног места на које се конкурише. Оглас се објављује 
на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и 
у публикацији „Послови”. Рок за подношење пријава на оглас је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избо-
ру кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници 
Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос 
на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да 
достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ 
о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај о 
извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним 
условима; уверења да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију 
уверења полицијске управе да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на прет-
ходно осигурање - М образац и радну књижицу.

Трговина и услуге / Mедицина

www.nsz.gov.rs
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ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Франше Д’Епереа 5

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, канди-
дат мора испуњавати и следеће посебне услове: ВСС, медицин-
ски факултет; положен стручни испит за звање доктор медици-
не; 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). Као доказе о испуњености усло-
ва, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лицен-
це издате од стране надлежног органа (ако је кандидат из радног 
односа), фотокопију решења о упису у комору (ако кандидат није 
у радном односу). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, 
са назнаком: „За јавни оглас” и навођењем радног места на које 
конкурише. Оглас се објављује на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије и у публикацији „Послови”. Рок за 
подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску 
помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора 
о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуње-
ности услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији 
на хепатитис Б; извештај о извршеном претходном лекарском пре-
гледу за рад под отежаним условима; уверења да се против кан-
дидата не води истрага или кривични поступак (уверење издаје 
надлежни суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 
6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац 
и радну књижицу.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене радника на 

боловању

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла

3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава 
посебне услове предвиђене одговарајућим прописима: IV степен 
стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи 
смер и положен стручни испит. У опису посла је вршење струч-
не помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова 
за које је лице оспособљено редовним школовањем, те обављање 
потребних административних послова, као и свих послова из дело-
круга рада који се ставе у задатак. Заинтересовани кандидати под-
носе: пријаву на конкурс са кратком биографијом и претходним 
радним искуством, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве се могу под-
нети сваког радног дана, од 7 до 14 часова, на писарници Дома 
здравља лично или путем поште, са назнаком: „За оглас”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а 

ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему, одлучиће директор. Пријаве са потребним прилозима 
- доказима о испуњавању услова конкурса, доставити на адресу: 
Дом здравља Велико Градиште, Војводе Путника 28, Служба за 
опште и правне послове, тел. 012/662-240, контакт особа: Марија 
Трнавац.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „ВРАЊСКА БАЊА“

17542 Врањска Бања, Краља Петра I  7
тел. 017/546-429

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме; положен стручни испит; поседовање лиценце за рад (ако 
је кандидат из радног односа) или решења о упису у комору (ако 
кандидат није у радном односу); најмање две године радног иску-
ства на пословима лекара опште праксе по положеном стручном 
испиту. Кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру, фотокопију радне књижице, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично 
или поштом, на адресу: Специјална болница за рехабилитацију 
“Врањска Бања”, 17542 Врањска Бања, Краља Петра I  7, са наз-
наком: “За оглас”. Невлаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Особа за контакт: Слободан Спасић, тел. 
017/546-429.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб

тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар
на одељењу, на одређено време ради замене 
раднице на породиљском одсуству, 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
смер општи и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверен препис или копију дипломе - уверења о 
завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или копију 
уверења о положеном стручном испиту, потврду - уверење НСЗ о 
дужини чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послода-
вца), лекарско уверење о здравственој способности (подноси само 
изабрани кандидат по извршеном избору), биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за пријаву је 8 дана.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

тел. 016/254-219

Директор
на мандатни период од четири године

Опис посла: директор је овлашћен и одговоран да: организује 
и руководи процесом рада Завода; организује благовремено и 
квалитетно пружање услуга здравствене заштите и спровођење 
унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радни-
ка и здравствених сарадника; стара се о законитости рада Завода; 
одлучује о правима запослених из радног односа, у складу са зако-
ном и општим актима: финансијски план и програм рада Завода 
извршава у складу са законом; доноси акт о организацији и систе-
матизацији послова у Заводу; доноси одлуке о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених 
сарадника; спроводи извршавање судских одлука, аката и нало-
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га инспекцијских и других законом овлашћених органа; утврди 
начин организовања и спровођења здравствене заштите за вре-
ме штрајка у складу са законом; врши и друге послове предвиђе-
не законом и статутом; дефинише политику квалитета и циљеве 
Завода; дефинише пословни план; обезбеди ресурсе; изврши 
преиспитивање пословања; одобрава превентивне мере. Поред 
послова утврђених законом, Статутом завода и другим општим 
актима, директор може да обавља и послове лекара специјалисте 
из оквира своје специјалности, односно уже специјалности. За свој 
рад одговара Управном одбору и Министарству здравља Републи-
ке Србије.

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: да има високу школску спрему 
здравствене струке са завршеном специјализацијом из социјалне 
медицине, епидемиологије, хигијене или микробиологије или је 
дипломирани правник, дипломирани економиста са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента у трајању од нај-
мање 2 године, са сертификатом признатим од стране Министар-
ства просвете; најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите у делатности Завода; три године радног искуства 
на руководећим позицијама; развијена комуникацијска, презента-
цијска и организацијска способност; да буде одговоран, аналити-
чан, самосталан, креативан и предан тимском раду.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: биографију; оверену 
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверену 
фотокопију радне књижице; оригинал уверења о држављанству; 
оригинал извода из матичне књиге рођених; лекарско уверење о 
здравственој способности за рад; уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело које га чини недостојним за обављање функ-
ције директора здравствене установе, односно да није учинио кри-
вично дело злоупотребе службеног положаја; план и програм рада 
за време директорског мандата. Мандат директора траје четири 
године. Пријаве донети лично или послати поштом, на адресу: 
Завод за јавно здравље Лесковац, Максима Ковачевића 11, 16000 
Лесковац, са назнаком: „За јавни конкурс“, у року од 8 дана, који 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Кандидати ће о одлуци и именовању 
директора од стране оснивача бити писано обавештени. Напоме-
на: У случају неиспуњавања услова из конкурса свих пријавље-
них кандидата, непосредно ће се примењивати одредбе Закона о 
здравственој заштити РС, које се односе на избор и именовање 
директора. Управни одбор ће у року од 30 дана од дана завршетка 
јавног конкурса извршити избор кандидата и предлог доставити 
оснивачу.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за здравствену заштиту одраслих, 

на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техни-
чар општег смера са положеним стручним испитом. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи, медицинска сестра 
- техничар општег смера, оверен препис/фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 12/2015“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за интензивну негу и терапију Службе 

за интензивну негу и терапију и неонатологију 
Стационара Клинике за педијатрију, на одређено 

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

пробним радом у трајању до 1 месеца

Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о пријему, нези и 
отпусту болесника, даје терапију и прати болесника на дијагнос-
тичке претраге, узима и шаље материјал на лабораторијске анали-
зе, ради и друге послове из свог делокруга а по налогу непосред-
ног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад одговорна 
је непосредном руководиоцу, главној сестри клинике и института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседује средњу 
стручну спрему IV степен - завршена средња медицинска школа, 
смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - тех-
ничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се под-
носе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: дипло-
ма о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном 
стручном испиту, дозвола за рад: лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда), не ста-
рије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из 
полицијске управе), не старије од 6 месеци; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; фотокопија радне књи-
жице; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, интернет адресом. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да доста-
ви лекарско уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у 
затвореној коверти, лично или поштом, на адресу Института, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицинске сестре 
- техничара на Одељењу за интензивну негу и терапију Клинике 
за педијатрију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - инструментарка
у Одељењу операционих сала у Служби операционих 

сала и ендоскопске дијагностике и терапије 
поликлинике, на Клиници за дечју хирургију, на 

одређено време до 31.12.2015. године

Опис посла: инструментира код хируршких захвата према програ-
му рада, води бригу о инструментаријуму, апаратури и осталом 
прибору за оперативне захвате и њиховом одржавању (прање, 
дезинфекција, стерилизација и др.), учествује у сменском раду, 
обавља и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног 
руководиоца, за свој рад одговорна је начелнику, главној сестри 
одељења и главној сестри клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове пропи-
сане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу 
стручну спрему IV степен -завршена средња медицинска школа, 
педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценца 
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за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, 
следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - 
лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у име-
ник коморе; уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не ста-
рије од 6 месеци), уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених, фотокопија радне књижице (оверена), кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, 
интернет адресом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом засни-
вања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за послове које ће обављати. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у 
току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужи-
на трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној ковер-
ти, лично или поштом, на адресу Института, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем једне медицинске сестре - инструментарке”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат 
мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне 
спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву на оглас приложити: диплому о стручној спреми и уве-
рење о положеном стручном испиту, у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за подношење пријава на оглас са краћом 
биографијом је 8 дана од објављивања у публикацији “Послови”. 
Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава 
Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спре-
ме, доктор медицине, положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту. Предвиђен је пробни рад 
у трајању од три месеца. Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске 
и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

Bиши физиотерапеут

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, VI степен стручне 
спреме, смер физиотерапеут; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пред-
виђен пробни рад у трајању од три месеца. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 

14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Предвиђен пробни рад у трајању од три месеца. Прија-
ве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне послове, 
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву).

Гинеколошко-акушерска сестра

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спреме 
гинеколошко-акушерског смера; положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пред-
виђен пробни рад у трајању од три месеца. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спре-
ме, педијатријског смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа докумен-
та: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пред-
виђен пробни рад у трајању од три месеца. Пријаве са документа-
цијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за унутрашње болести, Одсек 
за нефрологију, на одређено време до повратка 

привремено одсутне запослене са боловања

УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра - техничар општег смера, положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, Одељење за интензивну негу и 
лечење, на одређено време до повратка привремено 

одсутне запослене са неплаћеног одсуства

Mедицина
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УСЛОВИ: завршена медицинска школа, IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра - техничар општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа 
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2668-631
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Логопед

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дефектолошки факултет 
- одсек за логопедију, обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит, искуство у раду са полупокретним, непокретним 
неуролошким пацијентима и радно искуство у струци минимум две 
године.

Психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет, поло-
жен стручни испит за здравствене сараднике, искуство у раду са 
полупокретним, непокретним неуролошким пацијентима, позна-
вање неуропсихолошке процене одраслих и деце и радно искуство 
у струци минимум 6 месеци.

Виши физиотерапеут
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - 
струковни терапеут, положен стручни испит, искуство у раду са 
полупокретним, непокретним неуролошким пацијентима и радно 
искуство у струци минимум 6 месеци.

Дијететичар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицинска школа - смер 
нутрициониста, положен стручни испит, искуство у раду са полупо-
кретним, непокретним неуролошким пацијентима и радно искуство 
у струци минимум једна година.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
положен стручни испит, искуство у раду са полупокретним, непо-
кретним неуролошким пацијентима и радно искуство у струци 
минимум три године.

Терапеутски техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа - 
смер физиотерапеутски техничар, положен стручни испит, иску-
ство у раду са полупокретним, непокретним неуролошким пацијен-
тима и радно искуство у струци минимум 10 година.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; неоверене фото-
копије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положе-
ног стручног испита. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама, на наведену адресу Клинике, 
правна служба, са назнаком „Пријава за оглас”, са навођењем рад-
ног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене 
у Клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, као последњег дана рока за подношење 
пријаве, до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које 

буду примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вра-
тити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у 
Клиници. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном докумен-
тацијом ће бити одбијене као неисправне.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 116

тел. 037/420-390

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има VII/1 
степен стручне спреме - високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области правних, пси-
холошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едука-
ције и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука; најмање пет година рада у струци. Директор 
се именује на мандат од четри године. Уз пријаву кандидат треба 
да достави следеће доказе: уверење о држављанству РС (ориги-
нал или оверену фотокопију не старију од шест месеци), диплому 
о завршеном факултету (оверену фотокопију не старију од шест 
месеци), потврду о радном искуству у струци оригинал или овере-
ну фотокопију не старију од шест месеци), потврду да није правос-
нажно осуђиван за кривична дела из групе кривичних дела против 
живота и тела, против слобода и права човека и грађана, против 
права по основу рада, против части и угледа, против полне слобо-
де, против службене дужности, као и против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије. Кандидат је дужан да уз пријаву 
предложи програм рада установе Геронтолошки центар Крушевац 
за мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне 
документације. Лекарско уверење се доставља након спроведе-
них поступака избора. Рок за пријављивање на јавни конкурс је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
одбацују и исте се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, у амбуланти Нова пијаца, Служба опште 

медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицин-
ски факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен испит и посе-
довање лиценце за рад или решења о упису у комору.

2. Лабораторијски техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене, у Одељењу лабораторијске дијагностике 

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

3. Возач санитетског возила
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог, у Служби хитне медицинске 
помоћи и санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове: III степен стручне 
спреме, КВ возач и положен возачки испит Б и Ц категорије.

Mедицина
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ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које 
радно место се пријављују; кратку биографију са контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за радна 
места 1 и 2); оверену фотокопију лиценце за рад или решења о 
упису у комору (за радна места 1 и 2); оверену фотокопију возачке 
дозволе за радно место под редним бројем 3; изјаву да су здравст-
вено способни за послове за које подносе пријаву и да се против 
њих не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне 
књиге рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности и уверење да се против њих не води кривични посту-
пак (уверење издаје суд). Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЛАСЛО КИШ ПР
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА

РАДИОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА
ДЦ - ЛУНЕ

31000 Ужице, Љубише Веснића 22
тел. 031/512-090

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, рендгенско-радиолошки тех-
ничар, оперативни медицински радиолог, струковни медицински 
радиолог, рад у сменама, стручни испит за здравствене раднике. 
Јављање кандидата на телефон: 031/512-090. Конкурс је отворен 
до попуне.

ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ,
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Београд, Звечанска 7

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 133 став 1 Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“ бр. 24/2011) за директора може бити име-
новано лице: које је држављанин Републике Србије; да је стекло 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски односно струч-
ни назив утврђен у области правних, психолошких педагошких и 
андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, соци-
олошких, политичких, економских или медицинских наука; које 
има најмање 5 година радног искуства у струци; које није осуђи-
вано за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
дужности директора; против којег се не води истрага за кривично 
дело које се гони по службеној дужности. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе: CV, програм рада установе за мандатни период, 
диплому о стеченој стручној спреми, уверење о радном искуству 
у струци, уверење о држављанству, уверење да лице није под 
истрагом и да се против истог не води поступак, уверење МУП о 
неосуђиваности. Пријаве са обавезном документацијом подносе се 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на адресу: Центар за заштиту одојчади, деце и омлади-
не, Београд, Звечанска 7, са назнаком: „Конкурс за избор и имено-
вање директора“.

     Грађевинарство и индустрија

UNIOR COMPONENTS AD 
34000 Крагујевац, Косовска 4

e-mail: j.velickovic@unior-components.com

Руководилац производње
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - машински инжењер; возач-
ка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство од 5 година на 
истим или сличним пословима. Заинтересовани кандидати свој CV 
треба да проследе на горенаведену мејл адресу. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања.

„ИНВЕСТ-ИНЖЕЊЕРИНГ” ДОО НОВИ САД
21000 Нови Сад, Пут Шајкашког одреда 5а

тел. 021/424-555
e-mail: investinzenjering@ii.co.rs

Руковалац грађевинским машинама - 
дизаличар

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у занимању помоћни руко-
валац једноставних грађевинских машина, руковалац дизалице, 
возачка дозвола Б, Ц и Е категорије, рад теренски. Јављање кан-
дидата на контакт телефон: 064/876-4504. Рок за пријављивање: 
25.12.2015. године.

„ТЕКНИА КГ“ ДОО
34000 Крагујевац, Драгослава Срејовића 56

e-mail: natasa.lazarevic@tekniagroup.com

Дипломирани машински инжењер
рад у Служби развоја производа и процеса, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер, без радног искуства; возачка дозвола Б категорије; 
енглески језик - средњи ниво; знање рада у програму CATIA V5.

Дипломирани машински инжењер
рад у Служби развоја производа и процеса, на 

одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме дипломирани машински 
инжењер, са радним искуством минимум 12 месеци у струци; посе-
довање возачке дозволе Б категорије; енглески језик средњи ниво; 
знање рада у програму CATIA V5; познавање FMEA, MSA, SPC, DOE, 
8D, Project managment, GANTT; познавање ИСО ТС 16949 или ИСО 
9001 или ВДА.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу свој CV да проследе на 
следећу мејл адресу: natasa.lazarevic@tekniagroup.com, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

Mедицина / Грађевинарство и индустрија

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свихПосао се не чека,
посао се тражи
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                                         Саобраћај и везе
КЈП „ЕЛАН“

31260 Косјерић, Николе Тесле 1
тел. 031/781-058

Возач камиона
за потребе зимске службе - камион са плугом и 

посипачем соли
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 2 године радног искуства на 
истим или сличним пословима, неосуђиваност за кривично дело 
из области привреде или имовинско кривично дело. Уз пријаву 
приложити: уверење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, биографске податке, оверену фотокопију возачке доз-
воле, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело из 
области привреде или имовинско кривично дело, потврду о рад-
ном искуству. Пријаве поднети у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком: „Конкурс за избор возача камиона“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. За кан-
дидате који уђу у ужи избор биће организован пробни рад.

ДОО „ДИЈАГОНАЛА“
21000 Нови Сад, Радничка 28

тел: 021/450-900
e-mail: office@dijagonal.com

Возач теретног возила
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у занимању возач теретња-
ка, возач теретног моторног возила, возачка дозвола Б, Ц и Е кате-
горије, радно искуство на истим или сличним пословима. Јављање 
кандидата на контакт тел: 021/450-900.

       Пољопривреда
DELTA DANUBE D.O.O.P.F.85

26220 Ковин
тел. 064/9018-929

e-mail: boegisetiawan@gmail.com

Генерални менаџер
УСЛОВИ: диплома пољопривредног или технолошког факултета 
- мастер; минимум 3 године искуства на сличној или истој пози-
цији у већој интернационалној компанији; одлично познавање 
енглеског језика у писаном и говорном облику; добро познавање 
рада на рачунару MS Office пакет; оцењивање и побољшање пре-
форманса успешности; одлично познавање стафинга; управљање 
развојем стандарда; финансијско планирање и стратегија; упра-
вљање пословним процесима и побољшавање истих; искуство у 
доношењу одлука; познавање стратешког планирања; управљање 
менаџментом квалитета. Пробни рад 3 месеца. Пропратно пис-
мо и CV, обавезно на енглеском језику, послати на адресе: 26220 
Ковин, П.Ф. 85 на име компаније Delta Danube D.O.O. или на и-мејл: 
boegisetiawan@gmail.com.

         Наука и образовање

БЕОГРА Д
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Обреновац, Краља Петра I бр. 12
тел. 011/8721-178

Наставник социологије
на одређено време са 30% радног времена

Наставник географије
на одређено време са 35% радног времена

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 
7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/13); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да су држављани Републике Србије. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оверен препис - фотокопију дипломе, 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије, уверење да 
нису под истрагом, односно да се против њих не води кривични 
поступак. Након истека рока за достављање пријава, директор ће 
у року од осам дана извршити ужи избор кандидата и упутити их на 
психолошку процену за рад са децом и ученицима. Након добијања 
резултата психолошке процене, директор ће у року од осам дана 
извршити избор кандидата који испуњава прописане услове за рад 
на том радном месту. Уверење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, на тел. 011/8721-178.

Саобраћај и везе / Пољопривреда / Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног 
односа утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана 
или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи на захтев директора.
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ОШ “ПАВЛЕ САВИЋ“
11000 Београд, Косте Нађа 25

тел/факс: 011/343-0358, 304-5311
e-mail: plavikrov25@open.telekom.rs

Педагог школе
на одређено време до повратка раднице са боловања 

преко 60 дана, због посебне неге детета

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице на 

боловању преко 60 дана (одржавање трудноће)

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

неплаћеног одсуства преко 60 дана

Психолог школе
на одређено време ради замене одсутне раднице 

преко 60 дана

Шеф рачуноводства
на одређено време ради замене раднице одсутне 

преко 60 дана (одржавање трудноће)

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају све законом утврђене 
услове за заснивање радног односа, сагласно члану 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, сходно Правилнику 
о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (”Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13). Кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, да имају одговарајућу здравствену способност, 
држављанство Републике Србије, да нису под истрагом нити да 
се против њих води кривични поступак, да нису осуђивани за кри-
вична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља установа), да знају 
језик на коме се одвија образовно-васпитни рад, уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику. Кандидат који 
испуњава услове дужан је да се подвргне провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба запошљавања. За радно место шефа рачуноводства потре-
бан је VII/1 степен стручне спреме - занимање дипломирани еко-
номиста. Пријаве на оглас достављати искључиво поштом, у затво-
реним ковертама, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Уз пријаву доставити: биографију, диплому као доказ о стручној 
спреми, лекарско уверење (доставља се при закључењу уговора о 
раду), извод из матичне књиге рођених и доказ о држављанству, 
уверење надлежног органа - суда да се против кандидата не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница. Сва документа могу бити 
достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити старија 
од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент за ужу научну област 
Електроенергетски системи

3 извршиоца

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тума-
чење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутен-
тично тумачење и 68/2015), Статутом Електротехничког факултета, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду и Правилни-
ком о избору у звања наставника и сарадника Електротехничког 
факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Посебан услов: предмети из којих се тра-
жи просечна оцена: Мониторинг и дијагностика високонапонских 
постројења, Релејна заштита, Анализа електроенергетских систе-
ма 1, Анализа електроенергетских система 2, Разводна постројења, 

Обновљиви извори енергије, Дистрибутивне и индустријске мре-
же, Техника високог напона 1, Интеграција обновљивих извора у 
електроенергетским системима, Електране и Елементи електрое-
нергетских система.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима (биографија са спис-
ком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које 
важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити 
у року од 15 дана од дана објављивања - Архиви Факултета, Буле-
вар краља Александра 73.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

1. Асистент за ужу научну област 
Зградарство

на одређено време од три године

2. Асистент - студент докторских студија 
за ужу научну област Геодезија у 

инжењерским областима
на одређено време од три године

3. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Фундирање

на одређено време од три године

4. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Металне конструкције

на одређено време од три године

5. Асистент - студент докторских студија за 
ужу научну област Бетонске конструкције

на одређено време од три године

6. Асистент - студент докторских студија 
за уже научне области Механика 

нестишљивих флуида и хидраулика и 
Еколошко инжењерство

на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радно место бр. 1: VII/2 степен стручне спреме, ака-
демски назив магистра наука из уже научне области за коју се 
бира, у складу са чл. 122 став 5 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07, 93/12, 89/13 и 99/14); 
за радна места бр. 2-6: VII/1 степен стручне спреме из уже науч-
не области за коју се бира (студент докторских студија), у складу 
са чл. 72 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05, 97/08, 44/10, 100/07, 93/12, 89/13 и 99/14). Кандидати 
који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Стату-
та Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, списак 
научних радова и оверен препис дипломе. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7

а) Ванредни професор за ужу научну 
област Механизација у рударству и 

енергетици
на одређено време од пет година

Наука и образовање
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б) Асистент за ужу научну област Енглески 
језик

на одређено време од три године

в) Асистент за ужу научну област 
Економска геологија

на одређено време од три године

г) Асистент за ужу научну област Припрема 
минералних сировина

на одређено време од три године

УСЛОВИ: За радно место под а): VIII степен стручне спреме, док-
торат из научне области којој припада ужа научна област; оста-
ли услови утврђени су одредбама члана 64 став 7 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 
93/2012, 89/2013 и 99/2014), у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. За радно место под б): у звање 
асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који 
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 08,00 или кандидат који има академски назив магистра 
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације; наведени 
услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и став 2 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 97/2008, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Рударско-гео-
лошког факултета Универзитета у Београду. За радно место под 
в): у звање асистента бира се студент одговарајућих докторских 
студија који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски 
назив магистра наука и коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације; наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и 
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Рудар-
ско-геолошког факултета Универзитета у Београду. За радно место 
под г): у звање асистента бира се студент одговарајућих доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 или кандидат који има академски 
назив магистра наука и коме је прихваћена тема докторске дисер-
тације; наведени услови утврђени су одредбама члана 72 став 1 и 
став 2 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Рудар-
ско-геолошког факултета Универзитета у Београду. Пријаве са 
прилозима (биографија, списак стручних радова, радови, диплома 
о одговарајућој стручној спреми и потврде о статусу), доставити 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Булевар краља Александра 67

Доцент за ужу научну област Правна 
историја, предмети: Упоредна правна 

традиција и Реторика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора нау-
ка из научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су 
чл. 64 став 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15), чл. 105 и 107 Статута 
Правног факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету 
Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 
15 дана од дана објављивања.

ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН“
Земун Поље, Браће Крњешевац 2

тел. 011/3753-813

Наставник математике
на одређено време до повратка запосленог одсутног 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 68/15) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012 и 15/2013), као 
и да испуњавају услове прописане чл. 8 и 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати треба да: поседују психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима - прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања - доказ при-
бавља школа по службеној дужности по пријему у радни однос; 
да поседују држављанство РС; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су у оба-
вези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да нису под истрагом и да против њих 
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци), фотокопију радне књижице као доказ о радном искуству 
у образовању. У поступку одлучивања о избору наставника дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
обавља надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Молбе се шаљу на адресу школе. Ближе 
информације се могу добити код секретара школе, на број теле-
фона: 011/3753-813.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАЈЛО ПУПИН“

11070 Нови Београд, Антифашистичке борбе 1а

Професор физичког васпитања
на одређено време

Домар
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске, електротехничке 
или машинско-металске струке, грађевински техничар, машински 
бравар, електричар, инсталатер водовода и канализације. Канди-
дати треба да имају: одговарајуће образовање, психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, држављанство Републике Србије, знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ да кан-
дидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
11277 Угриновци, Учитеља Цвеје 5

тел. 011/8409-308

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чл. 59, 8 став 2 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) односно: да 
кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено на 
студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство РС; дозвола за рад (лиценца) за наставника 
или стручног сарадника, односно положен стручни испит; обука 
и положен испит за директора установе (изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року 
од годину дана од дана ступања на дужност, односно у законском 
року када се стекну услови за полагање истог); најмање пет годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег (високог) образовања; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености усло-
ва кандидати прилажу следећу документацију: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, не старија од 6 месеци), оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу; потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања на пословима наставника или стручног сарадни-
ка (посебно из сваке установе, односно за сваки период, уколи-
ко је кандидат био запослен у више установа на одговарајућим 
пословима); осим наведеног, кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе краћу биографију и оквирни план рада за време мандата, 
а доказ о познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, доставља се уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе). Доказ о поло-
женом испиту за директора ће се обезбедити након доношења 
одговарајућег подзаконског акта Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја и у складу са чл. 59 Закона о основама система 
образовања и васпитања (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност). Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела прописана законом при-
бавља установа по службеној дужности од надлежне полицијске 
управе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. По завршетку конкурса 
документација се не враћа кандидатима. Одлука о избору дирек-
тора биће донета након спроведеног поступка за избор директора, 
у складу са законом и статутом школе. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или препорученом поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс за директора школе“, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне информације 
о конкурсу могу се добити лично код секретара школе или путем 
броја телефона: 011/8409-308.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ

11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14/III
тел. 011/404-40-50

Секретар факултета
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, радно 
искуство најмање 5 година на пословима израде и примене пропи-
са из области образовања и науке, познавање проблематике уни-
верзитетског образовања, познавање рада на рачунару (MS Office), 
познавање најмање једног светског језика (предност - енглески 
језик). Остали услови утврђени су Статутом и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних обавеза запослених на Факултету 
за спорт. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености усло-
ва конкурса доставити секретаријату факултета путем поште, на 
наведену адресу или на и-мејл: konkurs@fzs.edu.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија - област 
Медицина ужа научна област Патологија

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области медицинске 
цитологије или патологије.

Професор струковних студија - област 
Друштвено-хуманистичке науке ужа област 

Маркетинг
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат економских наука 
из области здравственог туризма.

Професор струковних студија - област 
Медицина ужа област Генетика

на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат биолошких наука, 
област генетика.

Професор струковних студија - 
област Медицинске науке ужа област 

Ветеринарске науке
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука, 
ветеринарска медицина.

Наставник практичне наставе - област 
Техничко-технолошке науке ужа област 

Заштита животне средине
на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет заштите на раду 
или дефектолошки факултет са завршеном вишом медицинском 
школом, одсек виших санитарних техничара, искуство у настави 
3 године.

Наставник практичне наставе - област 
Медицина ужа научна област Исхрана

на одређено време, са 20% радног времена

УСЛОВИ: медицински факултет, искуство у настави или струци 3 
године.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Наставник практичне наставе - област 
Медицина ужа научна област Санитарно 

инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет здравствених наука 
- одсек санитарно инжењерство, искуство у настави или струци 3 
године.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе и Правилником о систематиза-
цији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 вре-
мена на одређено време - допунски рад потребно је да приложе 
и сагласност своје матичне радне организације у којој се налазе у 
сталном радном односу. Пријаве на конкурс са биографијом, ове-
реним 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 достављене пријаве неће се разма-
трати.

ДОПУНА ОГЛАСА
ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ“

11030 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/2541-977

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 25.11.2015. 
године, мења се у делу услова, тако што се додаје: завр-
шен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
смер олигофренолошки.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И 
ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Ванредни професор из уже научне области 
Економија и финансије

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета Унион и Статутом 
Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, оверене копије диплома о претходно стеченим 
звањима, уверење о неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику, на наведену адресу факултета, кабинет 209/II 
и на наведену мејл адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “СТАРИ ГРАД”
11000 Београд, Херцег Стјепана 7

тел. 011/339-1118

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 70% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са дужности директора школе у 

првом мандату

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чланом 8 
став 2 и 4 и чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 
68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): да кандидат има одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање 

почев од 10.09.2005. године; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова (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 чл. 8 став 4 Закона); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа); држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом прило-
жити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), фотокопију личне карте, 
оверену фотокопију додатака дипломи или оверену фотокопију 
индекса или потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. У поступку одлучивања 
о избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће 
Национална служба за послове запошљавања. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
обзир. Пријаве са потребним доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу се 
добити у секретаријату школе, на наведени број телефона.

ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“
11273 Батајница - Земун, Пуковника Миленка Павловића 7а

тел. 011/787-0077
e-mail: osbppinki@mts.rs

website: www.ospinkibatajnica.nasaskola.rs

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајућу стручну спрему 
предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и да испуњава услове 
утврђене чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству РС - оргинал или оверена копија; извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена копија. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на претходну проверу психофизич-
ких способности коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставље се пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прибавља школа. Рок за доставу доку-
ментације је 8 осам дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека,
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел. 011/8238-481
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор биологије
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

Професор историје
са 40% радног времена, на одређено време ради 

замене запосленог до 31.08.2016. године, због 
вршења дужности помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајућа врста 
стручне спреме 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); одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 и 4 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника, педагога и психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до10.09.2005. године; да је држављанин РС, што се доказује уве-
рењем о држављанству; да је пунолетан, што се доказује изводом 
из матичне књиге рођених; да има општу здравствену способност 
и психичку и физичку способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење које се доставља по избору кандидата). Неблаговремене 
пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу школе 
или донети лично у просторије школе, радним даном, од 8 до 12 
часова.

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ВРТИЋ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА У ОСНИВАЊУ

11271 Сурчин, Војвођанска 386д
тел. 065/200-7878

e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

Директор
предшколске установе у оснивању

УЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 
високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор 
наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар 
наука, односно на основим студијама у трајању од најмање чети-
ри године); најмање пет година радног искуства, од чега најмање 
три године на пословима за које је основана установа. Документа 
која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотоко-
пија дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, фотокопија држављанства. 

Васпитач
3 извршиоца

УЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 
месеци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Документа 
која је потребно доставити: кратка биографија, оверена фото-
копија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија држављанства, доказ о поседовању лиценце за рад.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања, 6 месе-
ци радног искуства, поседовање лиценце за рад. Документа која 

је потребно доставити: кратка биографија, оверена фотокопија 
дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотоко-
пија држављанства, доказ о поседовању лиценце за рад. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављи-
вања, на адресу центра или слањем на и-мејл адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Финансијски 
менаџмент, рачуноводство и ревизија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће науч-
не области; научни, односно стручни радови објављени у науч-
ним часописима или зборницима са рецензијама и способност за 
наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој 
стручној спреми из одговарајуће научне области; биографију; 
списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су Зако-
ном, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о 
организацији и систематизацији послова на Факултету. Сви прило-
зи достављају се у електронској форми, на CD-у. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Професор струковних студија за област 
Драмске и аудиовизуелне уметности

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Обавезни услови које кандидати морају да испуне да 
би могли да учествују на конкурсу за избор у звање професора 
струковних студија: општи и минимални услови: најмање стечено 
научно звање доктора наука или доктора уметности, за област за 
коју се бира (члан 64 став 3 Закона о високом образовању и члан 32 
став 2 Статута школе); позитивна оцена наставног рада, односно 
склоност и способност за наставни рад; посебни услови: објављен 
уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака за ужу 
научну област за коју се бира (осим ако се први пут бира у настав-
ничко звање), учешће у стручним пројектима или положен стручни 
испит за област за коју је предвиђено полагање стручног испита 
или најмање трогодишње релевантно радно искуство са одгова-
рајућим стручним резултатима; најмање 5 референци из уже науч-
не, односно стручне области за коју се бира, следећих врста: науч-
ни и стручни радови објављени у међународним, односно домаћим 
часописима; радови штампани у зборницима са научних, односно 
стручних скупова, са рецензијом; монографије, прегледни чланци, 
уџбеници, збирке задатака, односно практикуми; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи, односно 
нове технологије од последњег избора у наставничко звање. Пози-
тивна оцена доприноса академској и широкој заједници, обавезно 
поседовање стручних знања из области Анимације

Предавач за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну 

област Рачунарство и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Обавезни услови које кандидати морају да испуне да би 
могли да учествују на конкурсу за избор у звање предавача су: 
општи и минимални услови: најмање стечено научно звање магис-
тар наука за област за коју се бира; позитивна оцена наставног 
рада, односно склоност и способност за наставни рад; посебни 
услови: најмање 3 референце из уже научне, односно стручне 
области за коју се бира, следећих врста: научни и стручни радови 
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објављени у међународним, односно домаћим часописима; радо-
ви штампани у зборницима са научних, односно стручних скупова, 
са рецензијом; монографије, прегледни чланци, уџбеници, збирке 
задатака, односно практикуми; патенти, нови производи или бит-
но побољшани постојећи производи, односно нове технологије од 
последњег избора у наставничко звање. Искуство у раду са вишим 
програмском језицима (C, C++, Java), искуство у раду са техноло-
гијама за електронско учење (LMS alati, ScreenCast&PodCast Web 
алати), искуство у организацији, развоју и администрацији студија 
на даљину, пожељно искуство у раду на систему квалитета.

Предавач за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужу стручну 

област Електроника и телекомуникације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Обавезни услови које кандидати морају да испуне да би 
могли да учествују на конкурсу за избор у звање предавача су: 
општи и минимални услови: најмање стечено научно звање магис-
тар наука за област за коју се бира; позитивна оцена наставног 
рада, односно склоност и способност за наставни рад. посебни 
услови: учешће у стручним пројектима или положен стручни испит 
за област за коју је предвиђено полагање стручног испита или нај-
мање трогодишње релевантно радно искуство са одговарајућим 
стручним резултатима; најмање 3 референце из уже научне, 
односно стручне области за коју се бира, следећих врста: научни 
и стручни радови објављени у међународним, односно домаћим 
часописима; радови штампани у зборницима са научних, односно 
стручних скупова, са рецензијом; монографије, прегледни чланци, 
уџбеници, збирке задатака, односно практикуми; патенти, нови 
производи или битно побољшани постојећи производи, однос-
но нове технологије од последњрг избора у наставничко звање. 
Позитивна оцена доприноса академској и широј заједници, позна-
вање технологија и преноса у комуникационим системима, позна-
вање програмских језика и програма за програмирање, анализу и  
симулацију електронских и телекомуникационих уређаја и обраду 
сигнала.

Сарадник практичне наставе за 
област Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужу стручну област 
Електроника и телекомуникације

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Обавезни услови које кандидати морају да испуне да би 
могли да учествују на конкурсу за избор у звање сарадника прак-
тичне наставе су: општи и минимални услови: завршене струковне 
студије другог степена из одговарајуће стручне области (специја-
листичке струковне студије); склоност и способност за наставни и 
педагошки рад; посебни услови: искуство на пројектовању и изра-
ди електронских уређаја базираних на микроконтролерима; позна-
вање MikroTik мрежне опреме. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се могу предати лично или послати 
путем поште, на адресу: Висока школа електротехнике и рачунар-
ства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд. Уз пријаву 
обавезно послати: Curriculum vitae (CV) уз одговарајуће пропрат-
не документе који потврђују наводе из CV-а, оверене фотокопије 
високошколске исправе (дипломе, уверења о дипломирању) о 
завршеном одговарајућем степену студија, сходно позицији за коју 
конкуришете, а у којима је исказана просечна оцена. Конкурс је 
отворен најкасније до истека 8 дана, рачунајући од дана објављи-

вања у публикацији „Послови“. Пријаве послате путем поште 
морају стићи у школу до истека наведеног рока за конкурисање, 
иначе ће се сматрати неблаговременим и неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6

тел. 011/3021-137

Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне финансије - 
финансијско рачуноводство, теорија и 

политика биланса и биланси предузећа и 
банака

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или стечен академски 
назив магистра наука из области за коју се бира и прихваћена тема 
докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, 
Правилника о ближим условима за избор сарадника и критеријума 
за стицање звања наставника и сарадника на Економском Факул-
тету у Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ДАНИ“

11000 Београд, Господар Јевремова 18
тел. 011/2631-825, 2633-140
e-mail: uprava@pudecjidani.rs

Васпитач
3 извршиоца

Васпитач - приправник
на одређено време до две године

2 извршиоца

Васпитач
на одређено време, замена одсутних запослених

6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне студије), студијама у трајању од три 
године или студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије); кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; положен испит за лиценцу (само за кандидате на 
неодређено време).

Медицинска сестра - васпитач

Медицинска сестра васпитач - приправник
на одређено време до две године

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, замена одсутних запослених

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа - васпитач-
ки смер.

Кувар
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, квалификовани 
кувар, са или без радног искуства.

Наука и образовање
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Помоћни кувар - сервирка у дистрибутивној 
кухињи

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, полуквалификовани 
или квалификовани радник, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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. Потребна документа: 
пријава на конкурс, радна биографија, оверене фотокопије дипло-
ме о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених и уве-
рења о држављанству (не старијег од шест месеци), као и уверење 
да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптуж-
ница. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о раду дужни 
су да доставе лекарско уверење о одговарајућој здравственој спо-
собности. Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента за ужу научну 
област Рачунарска техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Информационе технологије и 

системи
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Теоријска и општа електротехника

на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Методика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер професор технике и информатике, студент док-
торских академских студија у одговарајућој области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом факултета. Уз пријаву прило-
жити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак 
радова, као и саме радове и доказ надлежног органа о неосуђива-
ности, у смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 
125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Пријаву са докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

38267 Ранилуг
тел. 0280/75-046

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у истуреном одељењу у Доњем 

Кормињану

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 
68/15) и услови предвиђени Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз захтев 
потребно је доставити: оверену копију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (оверена копија), кандидат који 
нема положен испит из педагогије и психологије или није поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Документацију доставити на адресу: ОШ „Вељко Дугоше-
вић“, 38267 Ранилуг. Ближа обавештења могу се добити у служби 
школе и путем телефона: 0280/75-046.

КИКИНДА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

Наставник италијанског језика
на одређено време до повратка одсутне раднице 

(оквирно до краја школске 2015/16) за 6 наставних 
часова недељно, односно 33,33% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег образовања: 
професор, односно дипломирани филолог за италијански језик 
и књижвеност, мастер фиололог (студијски програм или главни 
предмет - профил италијански језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет - профил 
италијански језик); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се доставља 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа); да има држављанство РС. Пре коначног одлучивања и 
пријема у радни однос послодавац ће прибавити мишљење репре-
зентативног синдиката у установи и затражити психолошку проце-
ну кандидата за обављање траженог посла. Пријаву са доказима 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања огласа, на горе-
наведену адресу школе, са назнаком: „За оглашено радно место“.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица

Анри Динана бб (Здравствени центар Косовска Митровица)
тел. 028/498-298

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Анатомија

Асистент за ужу научну област Хигијена са 
медицинском екологијом

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област 
Психијатрија

на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област Радиологија
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: За наставнике: у звање наставника може бити изабрано 
лице које има одговарајући стручни, академски, односно научни 
назив и способност за наставни рад. У звање редовног професора 
може бити изабрано лице које има научни назив доктора наука 
и већи број научних радова који утичу на развој научне мисли, 
објављених у међународним или водећим домаћим часописима са 
рецензијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбе-
ник, монографију или оригинално стручно остварење, остварене 
резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
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учешће у завршним радовима или специјалистичким дипломским 
академским студијама. За асистенте: У звање асистента бира се 
студент докторских студија или кандидат који има академски 
назив магистра наука и који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад. Изузетно, за наставу на клиничким предметима 
високошколска установа бира у звање асистента лице са заврше-
ном одговарајућом здравственом специјализацијом. Ови услови 
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за педагогију
Наставник у звање редовног професора 

за ужу научну област Педагогија, теорија 
наставе и методика васпитно-образовног 

рада

Студијски програм за психологију
Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Клиничка психологија

Студијски програм за социологију
Наставник у звање редовног професора за 

ужу научну област Социологија

Студијски програм за српску књижевност и језик
Наставник у звање ванредног професора 

за ужу научну област Историја српске 
књижевности

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кан-
дидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије 
(„Сл. гласник РС”, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/15 - аутентично 
тумачење и 68/15), Статутом Филозофског факултета и Правил-
ником о ближим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митрови-
ци. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није правноснаж-
ном пресудом осуђиван за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примање мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, уверење о држављанству Републике Србије) подносе се на 
адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 38220 Косов-
ска Митровица, са назнаком: „За конкурс”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Обавештења се могу добити и на 
број: 028/425-473 и 425-475.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб (Здравствени центар Косовска Митровица)

тел. 028/498-298

Наставник у звање редовног професора за 
ужу научну област Ортопедија вилице

УСЛОВИ: У звање наставника може бити изабрано лице које има 
одговарајући стручни, академски, односно научни назив и спо-
собност за наставни рад. У звање редовног професора може бити 
изабрано лице које има научни назив доктора наука и већи број 

научних радова који утичу на развој научне 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-наставног подмлатка на факултету, учешће у завршним 
радовима или специјалистичким дипломским академским студија-
ма. Ови услови утврђени су Законом о високом образовању и Ста-
тутом Медицинског факултета у Приштини. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“
34000 Крагујевац, 9. маја 110б

тел. 060/338-1443

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад за наставника, 
педагога или психолога; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе; најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи и да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да 
има најмање пет година рада у области образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених 
и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе за време мандата. Доказ о 
неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног пона-
шања кандидата прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду. Програм обуке за директора школе 
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 школе. Доказе о испуњености услова 
доставити у оригиналу или у овереним фотокопијама, не старијим 
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Одлука о избору кандидата биће донета по спрове-
деној процедури, у складу са законом и Статутом школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
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же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 060/338-1443. Пријаве на конкурс се подносе 
у затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс за директора 
школе”, поштом, на адресу: Основна школа „Драгиша Луковић 
Шпанац”, 9. маја 110б, 34000 Крагујевац или се предају непосред-
но секретару школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34 000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Органска 
хемија

у Институту за хемију факултета, на одређено време 
3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне 
спреме - магистар хемијских наука, уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, док-
тор хемијских наука који је изабран у звање асистента по Закону о 
високом образовању („Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15) и у наведеном звању провео нај-
више један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систе-
матизацији послова и радних задатака факултета, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати који 
конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву 
неопходно је доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој струч-
ној спреми и списак и сепарате објављених радова, односно радо-
ва за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи.

Ванредни професор за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
у Институту за биологију и екологију факултета, на 

одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области биолош-
ких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 
99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, 
такође, дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 2015/16. 

године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског језика и 
савладан програм обуке.

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања, 
према Правилнику о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник“ 11/12 и 15/13).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има држављанство Републике Србије; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког асис-
тента и радну биографију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве послати на адресу: Јесењинова 17, 
Крагујевац. Ближе информације се могу добити код секретара 
школе, на тел. 034/302-160.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЦВЕТИЋ“
34240 Кнић

тел. 034/510-978

Васпитач
за рад у припремно-предшколској групи, у 

издвојеном одељењу у Топоници, на одређено време 
до истека реализације припремно-предшколског 

програма, а најдуже до 30.06.2016. године

Васпитач
за рад у припремно-предшколској групи, у 

издвојеном одељењу у Губеревцу, на одређено време 
до истека реализације припремно-предшколског 

програма, а најдуже до 30.06.2016. године

Васпитач
за рад у средње мешовитој васпитној групи у Книћу, 
на одређено време ради замене одсутног запосленог, 

до 30.06.2016. године

Васпитач
за рад у средње мешовитој васпитној групи, у 

издвојеном одељењу у Топоници, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог, до 30.06.2016. 

године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15) и ако: има одговарајуће 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; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије), студијама у 
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трајању од три године или више образовање, у складу са чланом 
8 став 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; има држављанство Републике Србије и зна 
језик на коме се остварује васпитно - образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс и доказе о испуњавању услова 
(оверена копија или препис дипломе, држављанство РС), достави-
ти и извод из матичне књиге рођених. Копије морају бити оверене, 
а уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, пре закључивања 
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
прибавља установа. Пријаве на конкурс са потребним доказима о 
испуњавању услова подносе се лично или на адресу: Предшколска 
установа „Цветић“, 34240 Кнић, са назнаком „Пријава на конкурс“. 
Радно време установе је од 07:00 до 15:00 часова, радним данима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3

тел. 034/303-500

Сарадник у звање асистента, за ужу 
научну област Статистика и информатика - 
наставни предмет Математика у економији

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија одговарајуће научне области 
који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8 и који је показао смисао за наставни рад и дру-
ги општи, педагошки и посебни услови прописани Законом, Стату-
том и другим актима факултета. Кандидати уз пријаву достављају 
доказе о испуњавању услова конкурса и доказе о испуњености 
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 
62 став 3 Закона о високом образовању и чланом 125е став 1 Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу. Конкурс је отворен 15 дана. Прија-
ве са документима и назнаком: „За конкурс“ доставити на адресу: 
Економски факултет, Крагујевац, Ћуре Пуцара Старог 3.

КРАЉЕВО
ОШ ”ПОПИНСКИ БОРЦИ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Наставник географије
на одређено време до краја школске 2015/2016. 

године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 120 ст. 1 тачке 1, 
2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11, 55/13), 
услове из чл. 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“, бр. 11/12, 15/13), и то: да има одговарајуће образовање; да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ка Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу 
документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених 
Законом, Правилником и овим конкурсом: диплому о стеченом 

одговарајућем образовању, потврду или уверење високошколске 
установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у оба-
вези су да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског језика). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. 
Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопија-
ма. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу ОШ ”Попински борци”, Врњачка Бања, Хероја Маричића 12 
или донети лично у просторије школе, радним даном, од 09,00 до 
12,00 часова. Детаљније информације на број телефона: 036/611-
440.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања, а најкасније до краја 
школске 2015/2016. године

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка запослене која мења 
радницу на функцији директора школе, а најкасније 

до краја школске 2015/2016. године

Наставник рачунарства и информатике
са 25% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог са функције, а најкасније до 
краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
72/2009, 52/2011, 55/2013), Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), колективним уговором, Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника 
у гимназији, Правилником о организацији и систематизацији рад-
них места, и то: да је држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да зна српски језик, да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у погледу врсте стручне спреме да испуњава 
услове прописане Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника у гимназији и његовим измена-
ма и допунама. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), диплому о врсти и сте-
пену стручне спреме, доказ о испуњавању услова из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о 
познавању српског језика. Докази се подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ о некажња-
вању прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана оглашавања. Пријаве донети лично или их послати 
поштом на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Вранеши
тел. 036/5466-263

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове прописане 
чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање 
за наставника, педагога и психолога, у складу са чланом 8 став 2 
наведеног закона, који предвиђа да наставник и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у скла-
ду са Законом о високом образовањум („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад - лицен-
цу, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога; да има најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег високог образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рада са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Директор се бира на период 
од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимате у разматрање. Уз пријаву приложити: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о положеном испиту 
за директора установе (изабрани кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе), потврду посло-
давца да има најмање 5 година рада у установи у области образо-
вања и васпитања након стеченог високог образовања, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), извод из матичне књи-
ге рођених са холограмом, уверење о положеном стручном испиту 
за наставника - лиценца, доказ о испуњености услова из члана 120 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
за извођење наставе на српском језику (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском језику у оба-
вези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму високошколске установе), уверење надлежног суда да се 
не води истражни или кривични поступак за кривична дела наве-
дена у Закону о основама система образовања и васпитања, лекар-
ско уверење, преглед кретања у служби са биографским подацима 
и радном биографијом, као и остале прилоге којима се доказују 
стручне, наставно педагошке, организационе и друге способности 
кандидата. Докази се достављају у оригиналу или овереној фото-
копији. Овера фотокопије не сме бити старија од 6 месеци. Извод 
из казнене евиденције школа прибавља по службеној дужности. 
Кандидат изабран за директора школе дужан је да положи испит 
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, 
а сходно условима прописаним Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, као и условима које прописује министар. 
Решење о избору директора биће благовремено достављено свим 
учесницима кнкурса. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са доказима слати у затвореним 
ковертама, на адресу школе, са назнаком: ”За конкурс директора” 
или предати лично, у просторијама секретаријата школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бите разматране.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Наставник историје
на одређено време до повратка радника одсутног 

преко 60 дана, са 70% радног времена

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника одсутног 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 8 став 4 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) и да има одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), ори-
гинал или оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (посебна потврда да 
је у току студија кандидат положио испите из педагогије и психо-
логије, односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (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 про-
граму одговарајуће високошколске установе); доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прибавља школа. Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе: ОШ „Бане 
Миленковић”, 36216 Ново Село. Обавештења на број телефона: 
036/631-825.

ОШ „МЛАДОСТ“
36217 Врњци

тел. 036/631-468

Наставник историје
на одређено време до повратка радника одсутног 

преко 60 дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из 
члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09 и 32/13), кандидат треба да испуњава и услове у складу са 
чланом 8 став 4 и чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013) и да има одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012 и 15/2013). Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), оригинал или оверен препис - фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ о испуњености услова из члана 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (посебна 
потврда да је у току студија положио испите из педагогије и психо-
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логије, односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или уверење о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), доказ о испуњености услова из члана 120 став 
1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања - за 
извођење наставе на српском језику (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 про-
граму одговарајуће високошколске установе), доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
прибавља школа. Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе: ОШ „Младост”, 
36217 Врњци. Обавештења на број телефона: 036/631-468.

ОШ „СВЕТИ САВА“
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат има одгова-
рајуће високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове за наставника основне школе, за педагога и пси-
холога, дозвола за рад, обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и одговарајућу 
документацију којом доказују да испуњавају услове предвиђене 
Законом, Статутом, као и овим конкурсом: диплому о завршеном 
одговарајућем високом образовању; уверење о положеном испиту 
за лиценцу односно стручном испиту; уверење о положеном испи-
ту за директора школе (уколико кандидат није положио наведени 
испит, а буде изабран за директора школе, биће у обавези да у 
законском року положи испит за директора); потврду да имају нај-
мање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); доказ да није покренута истрага 
нити подигнута оптужница код надлежног суда (не старије од шест 
месеци); доказ да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (диплома издата на српском језику или доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, ако кандидат није стекао високо образовање 
на српском језику); преглед кретања у служби са биографским 
подацима; предлог програма рада директора школе за мандатни 
период као и остале доказе о стручним и организационим спо-
собностима. Доказ о поседовању психичке, физике и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не 
старије од шест месеци), изабрани кандидат достваља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђиван за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља школа по службеној 
дужности. Сва документа која се подносе уз пријаву морају бити 

оригинали или оверене фотокопије. Пријаве са наведеним докази-
ма слати у затвореним ковертама, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора школе“, на адресу: Основна школа „Свети Сава”, Змај Јовина 
1, 36103 Рибница. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације се могу добити на број 
телефона: 036/379-400.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

Професор хармонике
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Професор флауте
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. У радни однос може да буде 
примљено лице ако испуњава прописане услове из чл. 8, чл. 120 
и чл. 122 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015), и то: одговарајуће образовање сходно Пра-
вилнику о степену и врсти стручне спреме наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 18/2013) 
и Правилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним уметничким 
школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 16/15); да има психич-
ку, 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 система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
оглас приложити: кратку биографију, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству РС не старије од 6 месеци. Уверење (доказ) о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - издато од одговарајуће 
високошколске установе (наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, па је потребно достави-
ти уверење или одговарајући документ о положеном испиту из 
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педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу), уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. За кандидате који уђу у 
ужи избор обавезна је претходна провера психофизичких способ-
ности, коју врши Национална служба за запошљавање. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља установа. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе информа-
ције о огласу могу се добити код секретара школе лично или путем 
телефона: 036/321-872. Пријаве са документима доставити лично 
или слати на адресу: Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Топлице 
Милана 2, 36000 Краљево, са назнаком: „За оглас“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ДУЧИЋ“

36205 Роћевићи
тел. 036/825-295

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба да испуња-
вају опште услове предвиђене Законом о раду и посебне услове 
предвиђене члановима 8 и 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: одговарајуће образовање - професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), дипломирани фило-
лог англиста - мастер; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе доказе да испуњавају наведене услове, и то: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, 
уверење (потврду) о образовању 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 и извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужнос-
ти, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке, а пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригина-
лу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Јован Дучић“, 36205 Роћевићи. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 036/825-295.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Професор француског језика
са 44% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу у Гокчаници, на одређено време до 

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

Професор разредне наставе
на одређено време до истека мандата директора, у 

матичној школи у Ушћу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09, 32/13, 75/14), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чл. 120 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13); одговарајући степен и врста обра-
зовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС“ бр. 11/12, 15/13); образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; 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 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс 
приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуње-
ност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкур-
сом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду или 
уверење високошколске установе о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
(у обавези су да доставе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван при-
бавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овере-
ним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматра-
ти. Пријаве слати на адресу школе или донети лично у просторије 
школе, радним даном од 09,00 до 12,00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

36207 Витковац
тел. 036/5873-889

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу и други 
услови у погледу образовања прописани Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/12 и 15/13).

Наставник разредне наставе
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: професор разредне наста-
ве, наставник разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 
мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. 

ОСТАЛО: Кандидати треба да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
имају држављанство Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
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установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе доказе да испуњавају наведене услове, и то: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству, 
уверење (потврду) о образовању 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 и извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужнос-
ти, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке а пре 
закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у оригина-
лу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе: Основна школа “Бранко Радичевић”, 36207 Витковац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 036/5873-889.

КРУШЕВАЦ
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ“

37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог одсутног 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да имају одговарајуће високо образовање: професор 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учи-
тељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Кандидати треба да доставе 
потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дициплина 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 бодо-
ва; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс са биографским подаци-
ма, кандидат треба да достави следећа документа: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о положеном стручном испиту (уколико га кандидати поседују, 
није обавезан део документације), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат пре заснивања радног односа. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Кандидате који конкуришу за 
радно место наставника установа ће послати на утврђивање пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, надлежној 
служби за послове запошљавања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ”
37254 Коњух

тел. 037/875-103

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад у матичној школи

Стручни сарадник - библиотекар
за 50% радног времена, за рад у матичној школи, 
на одређено време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у смис-
лу члана 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 

и стручних сарадника у основној школи за наставника разредне 
наставе и члана 6 став 1 тачка 8 за стручног сарадника - библи-
отекара („Сл. гласник РС“, 11/2012 и 15/2013); да је држављанин 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену спосб-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Потврду о неосуђива-
ности кандидата прибавља школа. Потребно је доставити и извод 
из матичне књиге рођених. Уз пријаву доставити оригинале или 
оверене копије докумената издатих од надлежних органа (не ста-
ријих од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља по коначности 
одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„СВЕТИ ТРИФУН“

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
37230 Александровац, Крушевачка 8-10

тел. 037/751-117

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које има одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице које 
испуњава услове за наставника средње школе, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лице које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; лице које није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; лице које има држављан-
ство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволу за рад - лиценцу); потврду о 
раду у области образовања; уверење да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (од основног, вишег 
суда и МУП-а), не старије од 6 месеци; уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору кандидата. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

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

Психолог
са 50% радног времена, на одређено време у 

својству приправника

УСЛОВИ: општи услови предвиђени Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, услови предвиђени Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву поднети: извод из матичне књиге рође-
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них, извод из књиге држављана, диплому, и то оригинале наведе-
них докумената или оверене фотокопије. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Одлука о избору биће донета у законском року.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВАСА ПЕЛАГИЋ”

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Наставник француског језика
на одређено време до повратка запсоленог са 
функције директора школе, са 77,78% радног 

времена

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка запослене са 

боловања, са 5% радног времена

Психолог школе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства или повратка са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилника о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/11 и 15/13); да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; потврду/уверење о стеченом образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и обављеној пракси. 
Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад са децом 
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције за горенаведена дела прибавља школа по 
службеној дужности. Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и који уђу у ужи избор, који врши директор школе, биће 
упућени на претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака. О месту и 
датуму провере биће обавештени по истеку рока за подношење 
пријава. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
016/3436-280.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник српског језика
са 77% радног времена (наставник - 27% и 

библиотекар - 50% радног времена), на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 60 дана 

(посебна нега детета)

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до њеног повратка са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања, Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, потврду/уверење да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ 
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење о психофизичкој спо-
собности за рад са децом кандидат прилаже пре закључења угово-
ра о раду, док уверење из казнене евиденције прибавља школа по 
службеној дужности. У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор школе вршиће ужи избор кандидата које упућује на про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
пре доношења коначне одлуке о избору. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. О месту и датуму провере кандидати ће бити обавештени по 
истеку рока за подношење пријава. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 016/782-206.

ОШ „ЈОСИФ КОСТИЋ“
16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; 
одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
72/09...68/15), дозвола за рад за наставника, педагога или психо-
лога, обука и положен испит за директора установе, најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - доказ прибаља школа пре доношења одлуке о избо-
ру; држављанство РС; знање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потвр-
ду о радном стажу у образовању; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци; радну биографију, оквирни план рада за време 
мандата; доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад. Кандидат изабран за директора школе који нема положен 
испит за директора дужан је да у року под условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпитања или дру-
гим актом који пропише министар просвете, науке и технолошког 
развоја положи испит за директора. Пријаве са свим доказима о 
испуњености услова конкурса доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс за директора шко-
ле”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

НИШ
ВИСОКА ШКОЛА ЗА

ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област - Педагошке 
науке

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за педагогију; 
завршене последипломске студије и одбрањена докторска дисер-
тација; радно искуство 5 година. Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом академском називу доктора наука; 
извод из матичне књиге држављана; уверење да није кажњаван 
за кривична дела која га чине неподобним за обављање послова 
у просвети; преглед кретања у служби са биографским подацима; 
списак научних и стручних радова, као и саме радове; објављене 
научне и стручне радове који се враћају након спроведеног поступ-
ка избора у звање професора струковних студија; уверење о дужи-
ни радног стажа. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ ,,БРАТСТВО”

36300 Нови Пазар, Гојка Бачанина 50

Наставник немачког језика
са 45% радног времена, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Наставник географије
са 90% радног времена, на одређено време до краја 

школске године

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: да кандидати имају образовање у складу са чланом 8 
став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник“, 72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012 
и 15/2013). Кандидат мора да испуњава услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс потребно је поднети 
и следећа документа: доказ о поседовању одговарајућег образо-
вања (оверена копија дипломе или уверење), доказ о поседовању 

образовања из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови у складу са Европским системом преноса бодова (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 наведених дисциплина и потребно је да 
приложи доказ о томе); уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су образовање стекли на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад). Доказ о неосуђиваности прибавља школа служ-
беним путем. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Документа (у оригиналу или овере-
не копије) доставити на адресу: Основна школа „Братство”, Гојка 
Бачанина 50, 36300 Нови Пазар.

ГИМНАЗИЈА
36300 Нови Пазар, Вука Караџића 7

тел. 020/5100-710

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 8 став 2 
члана 59, 120 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” број 72/09, 52/11 и 55/13), и то: 
да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за рад наставника школе, 
педагога или психолога; да има дозволу за рад, лиценцу; да има 
савладану обуку и положен испит за директора установе; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 
став 1 тачка 3; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; да има најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Директор се бира на период од четири године. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је обавезан да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, дозволу за рад; 
потврду да има најмање пет година рада у области образовања 
и васпитања; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал); уверење суда да се против лица не води 
кривични поступак (оригинал, не старији од 6 месеци); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; биографију са кратким прегледом рада 
у служби; предлог плана рада директора за време мандата. Докази 
о испуњавању услова могу се поднети и у овереној фотокопији. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Пријаве са документима слати у затворе-
ним ковертама, на адресу: Гимназија, Вука Караџића 7, 36300 Нови 
Пазар, са назнаком: “За конкурс за директора школе - не отварај”, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број 
телефон: 020/5100-710. Решење о избору директора се доставља 
свим учесницима конкурса, у року од 8 дана од дана протека рока 
из члана 60 ст. 8 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве школски одбор неће разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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НОВИ С А Д
ОСНОВНА ШКОЛА

„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7

тел. 021/451-541

Професор разредне наставе - учитељ
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању - учитељ као 
и активно знање једног светског језика. Конкурс је отворен до 
10.12.2015. године. Пријаве на конкурс са радном биографијом 
слати на и-мејл адресу: aleksandar.roganovic@andjeocuvar.com или 
поштом на адресу: ОШ „Свети Кирило и Методије”, Камењар 3 бр.7, 
21000 Нови Сад. Примљену документацију не враћамо.

ГИМНАЗИЈА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21430 Врбас, Палих бораца 9

Наставник енглеског језика
са 66% радног времена, на одређено време ради 

замене запослене одсутне преко 60 дана

Наставник физике
на одређено време ради замене запослене одсутне 

преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запослене којој 

мирује радни однос, за време првог изборног 
мандата на функцији директора

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове предвиђене 
законом: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично 
тумачење и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образо-
вања, наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС”, број 15/2013); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно- васпитни рад. Уз пријаву кандидати 
требају да доставе: уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених и оригиналну исправу или оверену копију исправе 
о завршеном школовању. Уверење из тачке 3 члана 120 став 1 
ЗОСОВ прибавља школа службеним путем, док уверење из тачке 2 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана, рачунајући од наредног 
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Прија-
ве се достављају на адресу: Гимназија „Жарко Зрењанин”, Палих 
бораца 9, 21460 Врбас, путем поште или лично, са назнаком: “За 
конкурс”. Све додатне информације могу се добити путем теле-
фона, на број: 021/704-653. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„20. ОКТОБАР“

21460 Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3
тел. 021/700-568

e-mail: skola20@mts.rs

Наставник географије
са 95% радног времена, на одређено време ради 

замене запосленог коме мирује радни однос на том 
радном месту до престанка дужности директора

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

Наставник српског језика
са 44,4% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће законом прописане 
услове за заснивање радног односа: да има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 8 став 2 и 4 и чланом 120 и 121 став 7 и 
10 Закона о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), као и Правилником 
о врсти и степену образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
број 11/2012, 15/2013), лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима, да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, држављанство Републике Србије и да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (члан 120 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. глас-
ник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013). Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави: оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
уверења о држављанству; доказ да познаје језик на коме се остав-
рује образовно-васпитни рад кандидат доказује стеченим обра-
зовањем на српском језику или положеним испитом из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе; школа 
прибавља доказ да кандидат није осуђиван; доказ о психолошкој 
процени способности за рад са децом и ученицима (директор врши 
ужи избор кандидата које у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућује на претходну психолошку проце-
ну способности, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака). Пре закључења 
уговора о раду изабрани кандидат доставља лекарско уверење. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/772-080

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

одељење у Бачу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, захтева се 
више образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије или основне академске студије) у трајању од три године 
или на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), смер педагошки, звање васпитач, једна година 
радног искуства, положен стручни испит, пасивно познавање рада 
на персоналном рачунару.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 650 | 02.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење (након доношења одлуке о избору кандидата), уверење о 
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Кандидат мора да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана. Пријаве доставити лично 
или поштом на адресу установе: ПУ „Колибри“, Школска 3, Бач. 
Више информација на број телефона: 021/771-770. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Анатомија, хистологија и 

физиологија животиња
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област сточарство) или 
доктор ветеринарских наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Менаџмент и организација у 

пољопривреди
УСЛОВИ: доктор пољопривредних или доктор економских наука.

Доцент или ванредни професор за ужу 
научну област Сточарство

УСЛОВИ: доктор пољопривредних наука (област сточарство).

Редовни професор за ужу научну област 
Шумарство

са непуним радним временом

УСЛОВИ: доктор биотехничких наука.

Доцент за ужу научну област Шумарство
са непуним радним временом

9 извршилаца

УСЛОВИ: доктор биотехничких, биолошких или еколошких наука.

Асистент за ужу научну област Шумарство
са непуним радним временом

УСЛОВИ: завршен шумарски факултет, мастер из области шумар-
ства. Кандидати треба да испуњавају 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.). Рок за подно-
шење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуњавању 
услова: биографске податке, научне и стручне радове и доказе о 
њиховом објављивању, уверења о наставку студија за сарадничка 
звања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у Новом Саду 
- Пољопривредни факултет (За конкурс), 21000 Нови Сад, Трг Дос-
итеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

21241 Каћ, Краља Петра I  9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице која испуња-
ва следеће услове: одговарајуће високо образовање (члан 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања) - на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-

цијалистичке академске студије или 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 високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и да има дозволу за рад - 
лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој 
припада школа; да испуњава услове за пријем у радни однос у 
установи за образовање и васпитање (члан 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; најмање пет годи-
на рада у установи за образовање, на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оверену фотокопију 
или препис дипломе о високој стручној спреми; оверену фото-
копију или препис дозволе за рад - лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или психолога; доказ о 
психичкој, физичкој и здраственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење, не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију радне књижице; потврду о стеченом радном стажу у 
области образовања и васпитања од најмање 5 година; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци); фотокопију личне карте; доказ 
о неосуђиваности - 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 - овај доказ прибавља 
школа. Поред наведеног кандидат треба у пријави да наведе краће 
биографске податке и приложи: податке о кретању у досадашњем 
радном односу, стручном и радном усавршавању и оствареним 
резултатима у раду и предлог мера, организације и начин руко-
вођења школом које би спровео као директор школе, (програм 
рада) које ће изложити на наставничком већу. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Одлука о избору 
директора школе биће достављена свим учесницима конкурса, у 
року од осам дана од дана доношења одлуке. Пријаве са докумен-
тацијом и прилозима доставити на адресу: Основна школа „Ђура 
Јакшић“, 21241 Каћ, Краља Петра I  9. За све додатне информације 
кандидати се могу обратити секретару школе, радним даном од 08 
до 13 часова, на телефон: 021/6213-015.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2068

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу област Производни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 5 година или редовни 

професор

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Процеси обраде скидањем материјала

на одређено време од 5 година

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

Наставник у звање доцента за ужу област 
Геодезија

на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, геодетске струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање доцента за ужу област 
Електроника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електро струке, услови про-
писани чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Наставник у звање предавача за ужу 
област Примењена механика флуида - 

хидропнеуматска техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске струке, услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких 
наука.

Наставник у звање предавача за ужу 
област Електронергетика

са 10% радног времена, на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке електротехнике и 
рачунарства, услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, односно 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звање асистента за ужу област 
Зградарство - грађевинске и архитектонске 

конструкције
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких 
наука.

Сарадник у звање асистента за ужу 
област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област рачунарске нау-
ке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Информационо-комуникациони 

системи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, менаџерске струке, усло-
ви прописани чланом 71 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких 
наука.

Сарадник у звање сарадника у настави 
за ужу област Аутоматика и управљање 

системима 
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 1 године

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро струке, услови про-
писани чланом 71 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу област Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 1 године

7 извршилаца 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, област рачунарске нау-
ке, услови прописани чланом 71 Закона о високом образовању и 
општим актима Универзитета у Новом Саду, односно Факултета 
техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити пријаву за избор у звање и пријем у рад-
ни однос (навести звање, прецизан назив уже области и датум 
објављивања конкурса), доказе о испуњености услова конкурса: 
краћу биографију, оверене фотокопије диплома и додатка дипло-
ми, оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци), 
оригинални извод из матичне књиге рођених, уверење из суда да 
против кандидата није донето решење о спровођењу истраге, није 
подигнута оптужница или поднет оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, свим 
дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити и 
доказ о нострификацији, списак објављених научних радова, књи-
ге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу, за свако 
радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене 
и потпуне пријаве. Конкурс за наставнике ће бити отворен 15 дана 
од дана објављивања, а за сараднике 7 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

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

e-mail: puns@nspoint.net

Васпитач 1
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
8 извршилаца

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

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири годи-
не, медицинска сестра - васпитач за рад са децом узраста од шест 
месеци до две године, са децом узраста од две до три године, 
лице које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) 
и лице које има одговарајуће више образовање, односно одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јас-
леног узраста - васпитач, положен испит за лиценцу по прописима 
из области образовања, 1 година радног искуства.

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
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УСЛОВИ: диплома о завршеној основној школи (оверена фотоко-
пија), положен курс хигијенског минимума, обављен санитарни 
преглед.

ОСТАЛО: У радни однос може да буде примљено лице под услови-
ма прописаним законом и ако има: психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Одговарајућа диплома и држављанство Републике 
Србије достављају се уз пријаву на конкурс, а лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ

21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Музикологија

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из уже научне области 
музикологија.

2. Ванредни или редовни професор за 
област драмских уметности, ужа област 

Глумачке вештине
УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума.

3. Ванредни или редовни професор за 
област ликовних уметности, ужа област 

Фотографија
са 70% радног времена

УСЛОВИ: магистарске студије из области ликовних уметности, ужа 
област фотографија.

4. Ванредни професор за област музичке 
уметности, ужа област Композиција

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област композиција.

5. Доцент за област музичке уметности, 
ужа област Камерна музика

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област дувачки инстру-
менти (труба/тромбон/хорна/туба).

6. Виши стручни сарадник за област 
драмских уметности, ужа област Анимација 

и визуелни ефекти
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област анимација и визуелни ефекти.

7. Виши стручни сарадник за област 
музичке уметности, ужа област Соло 

певање
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област соло певање.

8. Стручни сарадник за област драмских 
уметности, ужа област Глума (на 

мађарском наставном језику)
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума на мађарском језику.

9. Стручни сарадник за област музичке 
уметности, ужа област Гудачки 

инструменти (виолина)
на одређено време 4 године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област гудачки инстру-
менти (виолина).

10. Стручни сарадник са ужу научну област 
Музикологија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из уже научне области музикологија.

11. Сарадник у настави за област музичке 
уметности, ужа област Клавир

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена основних академских 
студија из области музичке уметности, ужа област клавир и упи-
сане мастер академске студије из области музичке уметности, ужа 
област клавир; студије првог степена завршене са укупном просеч-
ном оценом најмање осам 8.

За радно место 1: Кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 76/05, 
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије умет-
ности и Правилником о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми за поље 
друштвено-хуманистичких наука).

За радна места од 2 до 5: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Академије 
уметности и Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду (минимални критеријуми 
за поље уметности).

За радна места од 6 до 11: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” број 
76/05, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Академије 
уметности. Закон о високом образовању, Статут Академије умет-
ности и Правилник о ближим условима за избор у звање настав-
ника Универзитета у Новом Саду налазе се на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs - у секцији: Наставници - Кон-
курси). 

Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс која мора да садр-
жи назив радног места за које кандидат конкурише, списак доку-
ментације коју прилаже, контакт адресу и број телефона; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о 
некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не старије од 6 
месеци), личну карту (фотокопија или очитана биометријска лич-
на карта). Осим наведене документације, у зависности од радног 
места на које конкуришу, кандидати достављају додатну докумен-
тацију, и то: за радно место 1 попуњен образац биографских пода-
така (Образац 1А НАУКА) који се налази на сајту Академије умет-
ности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници - Конкурси”) 

Наука и образовање
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приложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале дока-
зе о испуњавању услова радног места у складу са минималним 
критеријумима поље друштвено-хуманистичких наука Правилника 
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у 
Новом Саду. За радна места од 2 до 5: попуњен образац биограф-
ских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази на сајту Ака-
демије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији: Наставници 
- Конкурси) приложен у штампаној и електронској форми (CD) 
и остале доказе о испуњавању услова радног места у складу са 
минималним критеријумима за поље уметности Правилника о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду. За радна места од 6 до 10: попуњен образац биографских 
података (Образац 2Б) који се налази на сајту Академије уметности 
(www.akademija.uns.ac.rs у секцији: Наставници - Конкурси) при-
ложен у штампаној и електронској форми (CD) и остале доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 119 Статута 
Академије уметности Нови Сад. За радно место 11: попуњен обра-
зац биографских података (Образац 2Б) који се налази на сајту 
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у секцији: Настав-
ници - Конкурси) приложен у штампаној и електронској форми 
(CD), уверење о уписаним мастер академским студијама и уверење 
о просечној оцени на основним студијама. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова достављају се искљу-
чиво у штампаној форми, на адресу: Академија уметности, Нови 
Сад, Ђуре Јакшића 7.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник - сва звања, за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту и 
физичком васпитању, група предмета 

Одбојка
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/2005, 100/2007 - аутен-
тично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), 
Статутом и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Пра-
вилником о ближим условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на достављају: оверену 
копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, 
биографију са неопходним елементима за писање извештаја, спи-
сак стручних радова као и саме радове, доказ о неосуђиваности 
(МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и физичког 
васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. Контакт телефон: 021/450-
188, локал 124.

ПАНЧЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР”

26322 Николинци, Главна 42

Оглас објављен 18.11.2015. године у публикацији “Посло-
ви” поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР”

26322 Николинци, Главна 42

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање 
- средњу стручну спрему и завршен уводни модул обуке за педа-
гошког асистента; да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају румунски језик и ром-
ски језик. Кандидати уз потписану пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: радну биогафију, оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (трајни образац), доказ о знању румунског језика, доказ 
о знању ромског језика, доказ о завршеном уводном модулу обуке 
за педагошког асистента. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, а претходну психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање пре закључивања уговора о 
раду. Пријаве слати на адресу: ОШ „2. октобар”, 26322 Николинци, 
Главна 42, са назнаком „За конкурс”. За све информације можете 
се обратити секретару школе, на број телефона: 013/655-135. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАТСТВО“
18333 Звонце

тел. 010/387-054

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање: сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, за педагога и психолога, има дозволу 
за рад (лиценцу) и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно 
радну биографију, оверен препис/фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверен препис/фотоко-
пију документа о положеном стручном испиту (испиту за лиценцу), 
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потврду о раду у области образовања, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, остала документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Школа службено прибавља уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се достављају на адресу: Основна школа 
„Братство“, 18333 Звонце. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, тел. 010/387-054.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа 
васпитачког смера; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпиатња. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених, оригинали или оверене 
копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању. Пријаве послати на адресу: Предшколска устано-
ва “Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара Предшколске установе “Љубица Вребалов” 
Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

СРЕДЊА ШКОЛА
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 59, члана 
8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
и 68/15): да има одговарајуће образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да испуњава услове за наставника гимназије, 
педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и 
положен испит за директора установе (програм обуке за дирек-
тора школе и подзаконски акт који регулише полагање испита за 
директора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит за директора у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност, односно од дана када се за то испуне законски 
услови - када буде донет подзаконски акт) и најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 
и 68/15); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању (не старије од 6 месеци); 

уколико кандидат није стекао средње, више или високо образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о поседовању лиценце за рад (оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту - лиценци за рад, не 
старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе; доказ о 
радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (потврда о годинама 
рада у области образовања која мора да садржи: назив послода-
вца, делатност којом се бави, радно место на које је кандидат био 
распоређен и време трајања рада из области образовања и вас-
питања, да буде потписана и оверена печатом послодавца који 
издаје потврду); уверење о држављанству Републике Србије - ори-
гинал или оверену копију (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену копију (не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат није под истрагом и да се против 
њега не води кривични поступак - оригинал или оверена копија 
(не старије од 6 месеци); доказ о томе да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) - подноси се након доношења одлуке о избору, а 
пре закључења уговора о раду и то у оригиналу не старијем од 6 
месеци. Уверење да кандидат није осуђиван у складу са одредбом 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона прибавља школа по службеној 
дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (суда, органа оштинске - градске упра-
ве). Пријаве са документацијом се не враћају кандидатима, већ 
остају у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва који немају трајни карактер не могу бити старије од 6 месеци. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве са потребном документацијом доставити у затво-
реној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора”, препоруче-
ном поштом на адресу школе: Средња школа у Великом Градишту, 
Житни трг 4, 12220 Велико Градиште или донети лично на адре-
су школе, радним даном од 08:00 до 13:00 часова. Све додатне 
информације и обавештења могу се добити на број телефона: 
012/663-131.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Професор историје
на одређено време до повратка радника са 

боловања, са 85% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме, 
одговарајућа група. Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), и то: да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, као и извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
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члана 120 ЗОСОВ подноси се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Васпитач у дому ученика
на одређено време до повратка запосленог са 

одсуства са рада због обављања послова управника 
дома, а најдуже до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: да је лице завршило студије другог степена и стекло 
одговарајући академски назив мастер - васпитач, са којим може да 
изводи васпитни рад у дому ученика средњих школа; да је заврши-
ло студије другог степена и стекло одговарајући стручни, односно 
академски назив; да је завршило основне студије на факултету у 
трајању од најмање четири године, чији је стручни назив у погледу 
права која из њега произлазе изједначен са академским називом 
мастер. Поред напред наведеног, кандидат треба да има и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
сходно образовању које мора да има васпитач у средњој школи 
са домом ученика. Општи услови су у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
образовања васпитача и стручних сарадника и условима и крите-
ријумима за избор стручног сарадника - асистента у дому. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
се доказује пре закључења уговора о раду, уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ о испуњавању овог услова прибавља установа); доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичних 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 
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: Техничка школа 
са домом ученика „Никола Тесла”, Костолац, Боже Димитријевића 
бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА”

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник енглеског језика
за 60% радног времена, на одређено време до 

повратка запослене са одсуства са рада због посебне 
неге детета

УСЛОВИ: ВСС, VII/1 степен стручне спреме. Општи услови су 
у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, психичка, физичка и здравствена способност за 
рад се доказује пре закључења уговора о раду, уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља установа; доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да знају језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу: Техничка школа са домом ученика 
„Никола Тесла“ Костолац, Боже Димитријевића бб. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ПРИЈЕПОЉЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА 
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 

36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 18.11.2015. 
године, мења се за следећа радна места: 
• уместо: професор математике, треба да стоји: професор 
математике на одређено време, до повратка радника са 
боловања;
• уместо: професор енглеског језика, за 89% радног вре-
мена, треба да стоји: професор енглеског језика, за 89% 
радног времена, на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36310 Сјеница, Кладница

Професор математике
са 67% радног времена, у матичној школи, 

на одређено време до повратка запосленог са 
функције, а најдуже до 06.04.2018. године

Професор разредне наставе
за рад у ИО Урсуле, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 
03.05.2016. године

Професор енглеског језика
са 94% радног времена, за рад матичној школи и ИО 

Сугубине, на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, а најдуже до 15.11.2016. 

године

УСЛОВИ: Уз пријаву доставити следећу документацију: диплому о 
стеченом образовању у складу са ЗОСОВ, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

Наставник разредне наставе
у ИО Поток, на одређено време до повратка раднице 

са породиљског одсуства

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, у издвојеним одељењима, 

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, најдуже до краја школске 

2015/2016. године

Наставник разредне наставе
у ИО Брајковац, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, а најдуже до 

краја школске 2015/2016. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13) и да испуњава услове из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе тражена документа (не старија од 
6 месеци, изузев доказа о одговарајућем образовању), у оригиналу 
или оверене копије, лично или препоручено, на наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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СМЕДЕРЕВО
ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ“

11317 Лозовик
тел. 026/831-741

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове прописане Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник”, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, и 3/10). Поред општих услова 
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање, VII/1 степен стручне спре-
ме за наставника српског језика; држављанство Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. 

Кувар
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - кувар. Поред општих услова 
утврђених законом, кандидат треба да испуњава и услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање; држављанство Републике 
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рене фотокопије уверења о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених и дипломе, уверење да није под истрагом и није 
подигнута оптужница. Уверење о некажњавању прибавља школа, 
а лекарско уверење доставиће кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“
11315 Сараорци, Маршала Тита 95

тел. 026/781-082

Секретар школе
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, канди-
дат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 68 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: да поседује 
одговарајуће образовање - дипломирани правник, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања прибавља школа. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
11312 Михајловац, Црногорска 2

тел. 026/741-651, 741-031

Наставник физичке културе
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања (одсутни радник мења запосленог до 
повратка са функције директора)

Помоћни радник
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: одго-
варајуће образовање прописано чл. 8 став 2 и 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти и 
степену образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012 
и 55/2013) и остале услове прописане чланом 120 став 1 тачке 
1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(потврда високошколске установе) или доказ да су у току студија 
положили испите из педагогије и психологије или оверену фотоко-
пију доказа о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуна пријава треба да садржи: краћу биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених), потврду висо-
кошколске установе да кандидат 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 
системом преноса бодова или доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или оверену фокопију доказа 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду, а уверење којим се доказује да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља школа. Доказе о испуњавању 
услова из тачака 1, 2, 3, 4, 5 кандидати достављају уз пријаву, из 
тачке 6 подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тачке 7 прибавља школа. Наведена документа 
не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од надлежног органа као доказ да су верне ориги-
налу. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, проверу психофизичких способности за 
наставника врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25221 Кљајићево, Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор физичког вас-
питања, услови прописани у члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

Наука и образовање

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



Бесплатна публикација о запошљавању 51  02.12.2015. | Број 650 |   

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Филозофске 
науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни степен доктора 
филозофских наука. Кандидати морају да испуњавају и остале 
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим 
актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву 
подносе: оверену копију дипломе основних, магистарских - мастер 
и докторских студија, кратку биографију, библиографију објавље-
них радова и саме радове, оригинал извода из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о некажњавању и 
лекарско уверење. Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом обра-
зовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом 
Саду и Статута и општих аката Факултета. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са 
документацијом достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 32

тел. 025/807-530

Наставник српског језика
са 22% норме, на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана (породиљско 

одсуство)

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: одговарајуће образовање 
прописано чл. 8 став 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/15, 
68/15) и да поседују степен и врсту образовања према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 
и 15/2013); држављанство Републике Србије; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Поред пријаве са кратком биографијом кандидати 
достављају: оверену фотокопију документа о стеченом високом 
образовању и оверену фотокопију додатка дипломи или оверену 
фотокопију индекса или потврду високошколске установе да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); доказ о знању српског језика (ако кандидат прилаже 
диплому о завршеном школовању). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима и децом доставља 
се пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат дужан је да 
пре ступања на рад достави лекарско уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима и обављеној прет-
ходној провери психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима код надлежне службе за запошљавање. Уверење из каз-
нене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Пријаве 
се достављају на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске 
спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
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; звање у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 6/96, 3/2010); образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - одговарајуће уверење прибавља школа по службеној 
дужности; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. Кандидати уз пријаву подносе: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); биографију - CV (уколико је лице са радним иску-
ством, податке о радном искуству и пословима које је обављао). 
Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по служ-
беној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу школе или лично 
предати секретару школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

“ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел. 022/310-035

Наставник физике
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно 
степен и врста стручне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама - професор физике, дипло-
мирани физичар, мастер физике. Остали услови: положен испит 
за лиценцу или доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије; да кандидат зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: радну био-
графију, оверену копију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме, оверену копију потврде о положеном испиту за 
лиценцу или уверење о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, оверену копију извода из матич-
не књиге рођених и уверење о некажњавању издато од надлежног 
суда. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
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раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све пријаве са 
приложеном документацијом предати у секретаријату школе, од 
09,00 до 12,00 или послати поштом на адресу: ЕТШ „Вук Караџић“, 
22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

СУБОТИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ

“БАМБИ”
24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач
за рад на мађарском језику, на одређено време до 

повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом.

Домар
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III - IV степен, звање молер-фар-
бар.

Спремачица - сервирка
на одређено време до 31.08.2016. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, II степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држављанство РС. 
Посебан услов: 1 година радног искуства. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе: уверење о стеченом образовању - оригинал 
или оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

ВАЉЕВО
УНИВЕРЗИТЕТ „СИНГИДУНУМ“

ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Железничка 5

тел. 014/292-610

Наставник у звање ванредног професора 
за научно-стручну област Медицинске 

науке, уже стручне области Неурологија, 
психијатрија и психологија и Основи 

медицине
са 30% радног времена, на одређено време до 5 

година

Наставник у звање доцента за научно-
стручну област Медицинске науке, уже 

стручне области Хирургија и Основи 
медицине

са 30% радног времена, на одређено време до пет 
година

Наставник у звање доцента за научно-
стручну област Медицинске науке, уже 

стручне области Јавно здравље, Интерна 
медицина и Основи медицине

са 30% радног времена, на одређено време до 5 
година

Наставник у звање доцента за научно-
стручну област Медицинске науке, уже 

стручне области Неурологија, психијатрија 
и психологија и Основи медицине

са 30% радног времена, на одређено време до пет 
година

Наставник у звање доцента за научно-
стручну област Медицинске науке, ужа 

стручна област Основи медицине
са 30% радног времена, на одређено време до пет 

година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају 
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС”, бр. 76/2005) и Статута факултета. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИЂЕНИ“
Церевајка, 17523 Прешево

тел. 063/721-8591

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуња-
ва следеће услове прописане чл. 8 став 2 и чланом 122 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
55/13): поседовање одговарајућег високог образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог степена - 
дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у складу са Зако-
ном о високом образовање, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године за васпитача или струч-
ног сарадника; поседовање дозволе за рад (лиценце); физичка, 
психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
најмање пет година радног искуства на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. У школи се изводи настава на 
албанском језику. Рок за пријављивање је 15 дана. Уз пријаву на 
конкурс кандидати прилажу: уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис (фотокопију дипломе) 
о стручном образовању, оверен препис (фотокопију) документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству од најмање пет година у образовању након сте-
чене одговарајуће стручне спреме; преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно) и доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Ближе информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел/факс: 017/422-962, 421-633

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Педагогија

на одређено време 36 месеци
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УСЛОВИ: студент докторских студија педагогије или магистар 
педагошких наука који има одобрену тему докторске дисертације; 
укупна просечна оцена на претходним нивоима студија најмање 8 
и способност за наставни рад.

Сарадник у звање асистента за ужу научну 
област Психологија

на одређено време 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија психологије или магистар 
психолошких наука који има одобрену тему докторске дисерта-
ције; укупна просечна оцена на претходним нивоима студија нај-
мање 8 и способност за наставни рад.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Педагогија

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер студија из области педагогије; просечна 
оцена на претходном нивоу студија најмање 8.

Сарадник у звање сарадника у настави за 
ужу научну област Српски језик

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: студент мастер академских студија (научна област Срп-
ски језик), са завршеним филолошким - филозофским факултетом, 
одсек српски језик; просечна оцена на претходном нивоу студија 
најмање 8.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: биографију, библиогра-
фију (списак научних и стручних радова и саме радове, уколико 
их има), оверен препис диплома о завршеним студијама и потврду 
о статусу студента одговарајућег нивоа студија или одлуку о при-
хваћеној - одобреној теми докторске дисертације. Пријава се под-
носи Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ВРШАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: стече-
но одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању почев од 10.09.2005. године („Сл. 
гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 98/07) 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове за наставника, педагога или психолога; да 
има дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске 
податке, односно радну биографију, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију доказа о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад), не старије од 6 месеци; потврду о раду у области 
образовања (доказ о радном стажу); уверење да није под истра-
гом, нити је подигнута оптужница код надлежног суда; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 

васпитања (уверење прибавља установа); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижице; оквир-
ни план рада за време мандата (програм рада директора школе); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад (осим за кандидате који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику) и остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се 
достављају на адресу: ОШ „Бранко Радичевић”, 26334 Велико Сре-
диште, Стеријина 5. Телефон за информације: 013/892-133.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

КВ кувар
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да имају 
завршену средњу економску школу, кувар, III степен стручне спре-
ме; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. Уз пријаву и биографију кандидати треба да доставе: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; као доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад сматра се да је образовање стечено на српском 
језику, на основу дипломе о стеченом образовању. Документација 
се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављи-
вање кандидата на оглас је осам дана од дана објављивања. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Услов да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, које изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
19994 Салаш, Маршала Тита 35

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 
68/2015) за наставника основне школе и подручје рада, за педа-
гога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; познавање језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; дозвола за рад; обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, као доказе о испуњености усло-
ва кандидати прилажу следећу документацију: оверен препис или 
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оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу 6, са трајном важно-
шћу), оверен препис или оверену фотокопију уверења или другог 
доказа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
у области образовања и васпитања, потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања (посебно из сваке установе, 
односно за сваки период, уколико је кандидат био запослен у више 
установа на одговарајућим пословима). Осим наведеног, кандида-
ти су у обавези да уз пријаву доставе краћу биографију и оквирни 
план рада за време мандата, а доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља се уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Доказ о положеном испиту за директо-
ра ће се обезбедити након доношења одговарајућег подзаконског 
акта министра просвете (изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана 
од дана ступања на дужност). Доказ о неосуђиваности лица при-
бавља школа од надлежне полицијске управе. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. По завр-
шетку конкурса документација се не враћа кандидатима. Одлука 
о избору директора биће донета након спроведеног поступка за 
избор директора, у складу са законом. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или препорученом поштом на адресу: Основ-
на школа „Јован Јовановић Змај“, Маршала Тита, 19224 Салаш, са 
назнаком: „За конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

„МИХАЈЛО ПУПИН”
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у звање доцента за ужу научну 
област Информационе технологије

на период од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, способност за наставни рад, 
да кандидат има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама. Пријаве са 
прилозима (докази о испуњавању услова конкурса: биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском звању, 
списак објављених научних и стручних радова, књиге и саме радо-
ве) подносе се Факултету, у року од 8 од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”, на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
023/550-501.

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

Наставник групе стручних предмета 
(Савремена пословна кореспонденција, 
Пословна и службена кореспонденција, 

Канцеларијско пословање у подручју 
рада: економија, право и администрација, 

Пословна кореспонденција и комуникација 
у подручју рада: трговина, туризам и 

угоститељство)
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 РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10 септембра 2005. године или на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог степе-
на (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, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат треба 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, да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. У складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 5/2015, 8/2015, 16/2015 и 19/2015):

Савремена пословна кореспонденција: дипломирани економист; 
дипломирани економиста пословно-правног смера; дипломирани 
економиста; дипломирани инжењер организације рада; дипломи-
рани правник; мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економије, студијска група Статисти-
ка, односно Информатика или мастер студије у области економије, 
студијска група Статистика, односно Информатика; мастер прав-
ник, претходно завршене основне академске и мастер студије у 
области правних наука; мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске студије у области орга-
низационих наука, студијски програм Менаџмент и организација, 
студијска група информациони системи и технологије.

Пословна и службена кореспонденција (подручје: Економија, пра-
во и администрација): дипломирани правник; дипломирани еко-
номист; дипломирани инжењер организације рада, смер кадров-
ски; дипломирани економиста пословно-правног смера; професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности; професор 
југословенске књижевности и српскохрватског језика; професор 
југословенске и опште књижевности; професор енглеског, фран-
цуског, руског и немачког језика и књижевности; мастер правник; 
мастер филолог, претходно положен испит за дактилографа; мас-
тер економиста.

Канцеларијско пословање: дипломирани економист; дипломирани 
инжењер организације рада; дипломирани правник; мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске студије у области 
економије, студијска група Статистика, односно Информатика или 
мастер студије у области економије, студијска група Статисти-
ка, односно Информатика; мастер правник, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области правних наука; мас-
тер инжењер организационих наука, претходно завршене основне 
академске студије у области организационих наука, студијски про-
грам Менаџмент и организација, студијска група Информациони 
системи и технологије.

Пословна кореспонденција и комуникација (подручје: трговина,ту-
ризам и угоститељство): лице које испуњава услов за наставника 
српског језика и књижевности и које је положило испит из дакти-
лографије; дипломирани економиста у области управљања хоте-
лијерством; дипломирани економиста - менаџер за туризам, смер 
туристички менаџмент; дипломирани економиста менаџер за хоте-
лијерство, смер хотелијерски менаџмент; мастер економиста; мас-
тер туризмолог; мастер филолог (студијски програм Српски језик 
и књижевност); мастер професор језика и књижевности (србиста). 
Лице треба да познаје основе рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да наведе тачан назив радног 
места за које доставља: оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС, доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или положен испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, за 
радно место на коме се настава изводи на мађарском језику, уве-
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рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду), извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђива-
ности (прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлу-
чивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са докази-
ма искључиво доставити у овереној фотокопији, на адресу школе: 
ЕТШ „Јован Трајковић“, Скерлићева бб, 23000 Зрењанин. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани сликар; академски сликар - ликовни педа-
гог; академски графичар - ликовни педагог; академски вајар 
- ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне 
културе; дипломирани графичар - професор ликовне културе; 
дипломирани вајар - професор ликовне културе; дипломира-
ни графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломира-
ни уметник нових ликовних медија - професор ликовне културе; 
дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; 
дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар; дипломира-
ни вајар - професор; дипломирани графички дизајнер; дипломи-
рани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зид-
ног сликарства; дипломирани графичар; дипломирани графичар 
- професор; професор ликовних уметности; наставник ликовних 
уметности; мастер ликовни уметник (завршене основне академске 
студије из области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, однос-
но примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна); лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности; лице са завршеним факултетом примењених 
уметности; лице са завршеним факултетом примењених умет-
ности и дизајна. 

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: професор техничког образовања; професор технике; 
професор технике и информатике; професор информатике и тех-
ничког образовања; професор техничког образовања и машин-
ства; професор технике и машинства; професор машинства; 
професор електротехнике; професор техничког образовања и 
техничког цртања; професор техничког образовања и физике; 
професор физике и основа технике; професор техничког образо-
вања и хемије; дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу; професор физике и основа технике за 
основну школу; професор техничког образовања и васпитања; 
професор техничког васпитања и образовања; професор поли-
техничког образовања и васпитања; професор политехничког 
васпитања и образовања; професор политехничког образовања; 
професор технике и графичких комуникација; професор произ-
водно-техничког образовања; дипломирани педагог за техничко 
образовање; дипломирани педагог за физику и основе технике; 
професор основа технике и производње; професор политехнике; 
професор технике и медијатекарства; професор техничког образо-
вања и медијатекар; дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани 
професор технике и информатике - мастер; дипломирани профе-

сор технике - мастер; мастер професор технике и информатике; 
мастер професор информатике и технике; професор основа тех-
нике и информатике. 

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор биологије; дипломирани биолог; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог - смер заштите животне средине; дипломи-
рани биолог - еколог; дипломирани професор биологије и хемије; 
професор биологије - географије; професор биологије - хемије; 
професор биологије - физике; професор биологије - информа-
тике; професор биологије - математике; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер; дипломирани професор био-
логије - географије, мастер; дипломирани молекуларни 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.

ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фото-
копија дипломе, кандидат подноси уз пријаву на конкурс), да је 
држављанин Републике Србије (уверење о држављанству, канди-
дат подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду), знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
образовање 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 бодова (наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина), да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење 
прибавља школа од МУП-а, по службеној дужности), извршена 
провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доно-
шења одлуке о избору). Рок за подношење пријаве са важећим, 
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом слати на адресу: 
Основна школа „Петар Петровић Његош“, Стражиловска бб, 23000 
Зрењанин.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Житиште

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са 
законом; да има психичку, физичку и здравствану способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 

Наука и образовање



   |  Број 650 | 02.12.2015. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs56 

система образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави: дипло-
му о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије или оверену фотокопију уверења. Доказ да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио уверење из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа. Пријаве са документацијом доставити лично или путем 
поште, на адресу: Предшколска установа „Десанка Максимовић“, 
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4, са назнаком: „За конкурс“. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

23216 Банатско Карађорђево
Солунских добровољаца 19

тел. 023/835-058

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физике
за рад у ИО у Торди, са 30% радног времена, на 

мађарском језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да 
испуњавају услове из члана 8 став 2, 3, 4 и члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), као 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 11/2012, 15/13). Уз пријаву кандидати подносе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (овера 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (овера 
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству (овера не ста-
рија од 6 месеци), а за рад на мађарском језику - доказ о знању 
мађарског језика. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Кандидати који испуњавају горенаведене услове биће упућени на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом Посао се не чека, посао се тражи

Наука и образовање
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Радио сам на пословима преставника про-
даје за Теленорову партнерску фирму Marcomm 
communucation, од фебруара 2014. године до јула 
2015. Остао сам на истом радном месту али код 
другог послодавца - Линкс д.о.о, од јула 2015. до 
новембра 2015.

Када сам отишао у НСЗ да се распитам шта 
ми је све потребно од документације да се прија-
вим за новчану накнаду, рекли су ми да немам 
право, јер сам имао прекид у осигурању, тачније 
због споразумног прекида радног односа код 
Marcomm-а. На сајту Националне службе за запо-
шљавање сам прочитао да имам право на новча-
ну накнаду ако сам био осигуран 18 месеци без 
прекида или са прекидом до 30 дана. 

Право на новчану накнаду, као право из осигу-
рања за случај незапослености, остварује се под усло-
вима и на начин прописан одредбама Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености. 

Да би се остварило ово право потребно је испуни-
ти неколико основних услова. Први је да се лице прија-
ви на евиденцију незапослених Националне службе за 
запошљавање, према месту пребивалишта и да подне-
се захтев за новчану накнаду у року од 30 дана од дана 
престанка радног односа или престанка осигурања. 
Незапосленом који поднесе захтев по истеку рока од 30 
дана новчана накнада припада од дана подношења за-
хтева. Уколико незапослени поднесе захтев по истеку 
времена за које би му право на новчану накнаду при-
падало, неће остварити ово право. При томе, закон про-
писује да се у ове рокове не урачунава време за које је 
незапослени по прописима о здравственом осигурању 
био неспособан за рад.

Други услов се односи на потребну дужину стажа 
осигурања, што значи да право на новчану накнаду 
може остварити само незапослени који је био осигуран 
минимум 12 месеци непрекидно или са прекидима у 
последњих 18 месеци.

Трећи услов је да радни однос, односно осигурање, 
мора престати из једног од следећих разлога прописа-
них законом:

1. престанка радног односа отказом од стране 
послодавца, у складу са прописима о раду, и то:

- ако услед технолошких, економских или орга-
низационих промена престане потреба за обављањем 
одређеног посла или дође до смањења обима посла, 

РАСКИД РАДНОГ ОДНОСА И
ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ

у складу са законом, осим лица која су се, у складу 
са Одлуком Владе о утврђивању програма решавања 
вишка запослених, својевољно определила за новчану 
накнаду или посебну новчану накнаду, у већем износу 
од висине отпремнине утврђене Законом о раду;

- ако запослени не остварује резултате рада, 
односно нема потребна знања и способности за 
обављање послова на којима ради;

2. престанка радног односа на одређено време, 
привремених и повремених послова, пробног рада;

3. престанка функције изабраних, именованих и 
постављених лица, уколико није остварено право на 
мировање радног односа или накнаду плате, у складу 
са законом;

4. преноса оснивачких права власника, односно 
члана привредног друштва;

5. отварање стечаја, покретање ликвидационог 
поступка и у другим случајевима престанка рада 
послодавца, у складу са законом;

6. премештаја брачног друга, у складу са посеб-
ним прописима;

7 престанка радног односа у иностранству, у скла-
ду са законом, односно међународним споразумом.

Незапослени коме је радни однос, односно осигу-
рање престало његовом вољом или кривицом, однос-
но ако је радни однос престао својевољним опредељи-
вањем за отпремнину, новчану накнаду или посебну 
новчану накнаду по Одлуци Владе о утврђивању про-
грама решавања вишка запослених, у већем износу 
од висине отпремнине утврђене Законом о раду, може 
остварити право на новчану накнаду ако поново буде 
осигурано минимум 12 месеци непрекидно или са 
прекидима у последњих 18 месеци. 

Приликом утврђивања чињеница од значаја за 
признавање права на новчану накнаду, а које се одно-
се на потребан стаж осигурања, Национална служба за 
запошљавање ће извршити увид на портал Централ-
ног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) 
и утврдити који је разлог престанка осигурања прија-
вио како последњи тако и претходни послодавци. Ако 
сматрате да је ваш претходни послодавац погрешно 
шифрирао основ осигурања морате то питање са њим 
расправити, јер су послодавци у обавези да, на основу 
акта о престанку радног односа, изврше одјаву у је-
динственој бази ЦРОСО.

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

Адреса: Послови - Национална служба
за запошљавање

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

aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs
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С.К.

Дванаеста седница Савета за за-
пошљавање града Београда 
била је прилика да се суми-
рају досадашњи резултати у 

спровођењу Локалног акционог плана 
запошљавања за 2015. годину и усвоје 
смернице за израду акционог плана за 
наредну годину. 

„Важно је да смо успоставили сис-
тем и да у овој години имамо резулта-
те. Кроз програме Савета за запошља-
вање града Београда и свих социјалних 
партнера удружених на једном месту, 
са циљем да се што више људи запос-
ли, за десет месеци отворено је 98 пре-
дузећа. Поносни смо и на податак да 
је различите врсте обука у овој години 
прошло 4.707 људи, док је Центар за 
социјално предузетништво отворио 53 
предузећа, а преко 20 предузећа је от-
ворено за особе са инвалидитетом“, ре-
као је Драгомир Петронијевић, члан 
Градског већа и председник Савета за 
запошљавање. 

„Правићемо и органско село, тако 
што ћемо мотивисати људе да се уд-
руже у кластере. Имамо преко 60.000 
хектара земљишта на територији града 
које се не обрађује, где може да се про-
изводи органска храна. У Технолошком 
парку је покренуто 20 стартапова, а за 
следећу годину је неколико великих 
компанија најавило долазак и запо-
шљавање већег броја људи“, рекао је 
Петронијевић. 

„Од почетка године на основу јав-
них позива намењених подстицању 
предузетништва шест привредних 
субјеката је добило средства за про-
ширење капацитета за производњу, а 

запослено је 11 особа. Поред тога, до-
дељене су субвенције за делатности у 
области повртарства и воћарства, где 
је за изградњу пластеника и система 
за наводњавање новац добило око 60 
корисника, а у области пчеларства 72 
корисника“, рекла је градска секретар-
ка за привреду Тијана Маљковић и 
додала да су отворени и нови шалтери 
за привреднике у три општине - Звез-
дара, Чукарица и Обреновац, као и да 
је Научно-технолошки парк Звездара 
објавио конкурс, што значи још око 400 
нових радних места. 

Синиша Кнежевић, заменик дирек-
тора Филијале за град Београд НСЗ, на-
гласио је да су захваљујући Скупштини 
града и Савету за запошљавање у по-
следњих годину дана окупљени сви со-
цијални партнери, који сада координи-
рано и заједнички чине све да се повећа 
запосленост.

„У низу активности које смо зајед-
нички предузели у току 2015. године, 

са поносом можемо да истакнемо Сајам 
запошљавања и пракси, одржан маја 
ове године, са ефектом запошљавања 
од 26 посто. Сајам у Дому омладине 
посетило је око десет хиљада људи, 
регистровано је 5.095 пријава, а 1.300 
особа је запослено“, рекао је Кнежевић и 
додао да су НСЗ и Градски секретаријат 
за привреду потписали Споразум о ре-
гулисању права, обавеза и одговорнос-
ти, којим је обухваћен програм стручне 
праксе у који је укључено 115 лица, као 
и програм јавних радова за 88 особа.

„У јавне радове су до сада укључе-
на 43 лица. Наравно, ово нису коначни 
подаци и очекује се да успех буде још 
већи када се сумира рад за целу годи-
ну“, рекао је Кнежевић. Он је напоменуо 
да средства за активне мере запошља-
вања у делу додатних обука још увек 
нису потрошена и позвао послодавце са 
територије града Београда да се укљу-
че. 

АКТУЕЛНО   Савет за запошљавање града Београда

Високо признање Борису Стојанову, 
директору Филијале Јагодина НСЗ

Виртуелни сајам запошљавања у оквиру 
„Француске недеље“

ВИРТУЕЛНИ ПОЗИВ
ЗА СТВАРНИ ПОСАО

ЗА ДЕСЕТ МЕСЕЦИ ОТВОРЕНО 98 ПРЕДУЗЕЋА 

МЕЛОДИЈА И
РИТАМ ЖИВОТА

Захваљујући мајском сајму запошљавања запослено 1.300 Београђана

Поводом 60 година постојања и рада Књижевног клу-
ба „Ђура Јакшић“ у Јагодини, додељено је високо признање 
Борису Стојанову, директору јагодинске филијале НСЗ, за 
изузетан допринос у раду Клуба. 

Стојанов је до сада објавио три збирке песама: „Узводним 
током“ 2003, „Дах ветра“ 2009. и „Јава у ињу снова“ 2012. го-
дине. Песме су му објављиване у бројним књижевним збор-
ницима и часописима, а о ауторовом стваралашту написано 
је више позитивних критика.

У његовим песмама доследно пулсира мелодија и ритам 
живота. Својим аутопоетичким ставом у имагинативно-ви-
зионарском тону, истанчаним сензибилитетом ствара гале-
рију песничких слика, душевних песама. Његове љубавне, 
дескриптивне, као и сатиричне песме, остварене су преко 
безброј слика и призора који су најживља и најтананија веза 
доживљеног и фиктивног.

Виртуелни сајам запошљавања, који је у оквиру „Фран-
цуске недеље“ организовала Француско-српска привред-
на комора, одржан је средином новембра, на адреси: www.
francuskanedelja.rs. Учествовало је 13 предузећа, француских 
компанија чланица Коморе и партнерске институције. Сајам 
је за недељу дана посетило више од 3.000 заинтересованих 
кандидата, а укупно је забележено око 4.200 посета. 

Према доступним подацима, сајам су највише посећива-
ли млади од 25 до 34 године (33,5 посто) и од 18 до 24 годи-
не (27,5 одсто). У нешто мањем броју на сајму су забележене 
посете особа од 35 до 44 године (15,5 процента). Међу онима 
који су слали пријаве за посао, највећи број кандидата има 
завршено академско образовање, а предњаче економисти, 
филолози, правници, инжењери електротехнике и машин-
ства. 

Компаније које су учествовале на сајму понудиле су уку-
пно 23 радна места, углавном у области финансија, банкар-
ства, рачунарства и администрације. 
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Кроз добру сарадњу НСЗ и локалне самоуправе само у току ове године више од 2.000 људи 
добило посао на неодрeђено време. Уручени и уговори по програму самозапошљавања за 79 лица

Сајам запошљавања у Смедереву одржан је 18. но-
вембра, у холу Центра за културу. Понуду слободних 
послова представило је 25 послодаваца. Највеће ин-
тересовање забележено је на штанду компаније PKC 

Wiring Systems, а међу учесницима су били и: Metech d.o.o, 
AД „Милан Благојевић“, Фрувита, Млекара „Златиборац“, 
Aliquo investments, Ино-Метал, Кондор I, Биротехна, ГМС, Аг-
ропрерада, Евроградња СД, Ивокс и многи други послода-
вци из Смедерева и околине. Тражено је више од 570 радника 
различитих профила и степена квалификацијa, пољоприв-
редне, машинске, електротехничке, текстилне, грађевинске, 
саобраћајне, трговачке и економске струке. Сајам је посети-
ло више од 2.000 људи, што је двоструко више у односу на 
очекивани одзив, на основу позива које су саветници упути-
ли незапосленима са евиденције смедеревске филијале НСЗ. 

Манифестацији су присуствовали заменик директора 
НСЗ Драган Сикимић, градоначелница Смедерева др Јас-
на Аврамовић, начелник Подунавског управног округа Ра-
дослав Цокић и други.

„Сајмови запошљавања су добра мера активне полити-
ке запошљавања, јер се на њима директно сусрећу послода-
вци и незапослени. Захваљујем се Граду Смедереву, јер смо 
кроз добру сарадњу са локалном самоуправом само у току 
ове године успели да више од 2.000 људи добије посао на не-
одрeђено време, а број незапослених у Смедереву из месеца 
у месец се смањује. На евиденцији Филијале Смедерево НСЗ 
тренутно се налазе 8.832 лица, што је 460 мање у односу на 
податке из септембра ове године“, рекла је на отварању сајма 
директорка Филијале Смедерево НСЗ Олга Свилар.

Заменик директора НСЗ Драган Сикимић истакао је 
значај добре сарадње са локалном самоуправом у решавању 
проблема незапослености, која доприноси даљем паду стопе 

незапослености. Такође, истакао је потребу реформе система 
образовања. 

„Потребно је реформисати систем образовања у смислу 
дуалног образовања и у смислу стицања практичних знања 
и вештина, које би људе учинили запошљивим, што би им 
омогућило да у релативно кратком року пронађу запослење“, 
рекао је Сикимић и нагласио да успех сајма запошљавања 
зависи од сарадње филијале са послодавцима током целе го-
дине и броја радних места која послодавци потражују.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић потвр-
дила је да су сајмови запошљавања од посебног значаја за 
град, с обзиром да је у Смедереву почео привредни раст зах-
ваљујући новим инвеститорима. Очекује се да нове компа-
није које отварају своје погоне у индустријској зони запосле 
још радника са евиденције НСЗ. 

У оквиру сајма уручени су и уговори по програму само-
запошљавања за 79 лица - 30 субвенција додељује се по ре-
довном републичком, а 49 по конкурсу за самозапошљавање 
ЛАПЗ. Уговоре су уручили заменик директора НСЗ Драган 
Сикимић, директорка Филијале Смедерево Олга Свилар и 
председница Локалног савета за запошљавање Љиљана 
Животић Живановић.

АКТУЕЛНО   Сајам запошљавања у Смедереву

ТРАЖЕНО ВИШЕ ОД 570 РАДНИКА

Јасмина Миленковић

    

Запослено десет лекара
      У Смедереву је недавно уговоре о раду потписало де-
сет младих лекара са положеним стручним испитом, међу 
којима су и два доктора стоматологије који се налазе на 
евиденцији НСЗ.
   „Сматрамо да је примарна здравствена заштита грађана 
најважнија, зато локална самоуправа и опредељује сред-
ства за ову намену. Смедерево већ три године издваја 
средства за радно ангажовање лекара и стоматолога, 
као и професора физичке културе“, рекла је градоначел-
ница Јасна Аврамовић на пријему у Градској управи, по-
желевши младим лекарима да убрзо добију и специјали-
зације, а пре свега да остану у свом граду. 

    Велики корак у бољу будућност
   „Подаци НСЗ изнети на управо одржаном Сајму запо-
шљавања су веома охрабрујући. Обећала сам у овом ман-
дату 3.000 радних места и то сам остварила. У 2016. годи-
ни обећавам још 1.500 радних места, јер замајац који смо 
дали граду, слободна зона, инвеститори који су дошли и 
који долазе, гаранција су да је Смедерево неумитно зако-
рачило једним великим кораком у бољу будућност. Добили 
смо грађевинску дозволу за Удовички плато, тако да ће 
потез четири села добити наводњавање ‚кап по кап‘ за 
своје воћњаке. Потез Робне пијаце и кванташа продали 
смо МПЦ-у и један ритејл центар доћи ће, поред ‚Лидла‘, 
у наш град. У јануару почиње да ради производња и пре-
рада рибе, на чему ће бити запослено нових 300 радника. 
Уследиће тендер за продају ‚Желвоза‘ и то ће бити добра 
приватизација. У ‚Желвозу‘ ће радити 350 радника, у ри-
тејл парку 200 до 300, у ‚Лидлу‘ 25 запослених... У марту 
2016. почињемо изградњу индустријског колосека, из-
мештањем индустријских шина из центра града. Коначно 
ће Смедерево добити туристичку луку“, рекла је градона-
челница Јасна Аврамовић поводом 23. новембра - Дана 
града Смедерева.
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МИ И ЕВРОПА   У Србији постоји 400 регистрованих произвођача ракије

ШУМАДИЈСКИ ПАРФЕМ - Р2
Десет произвођача из села Гледић спасило од изумирања црвену шљиву ранку. Шљивовица 

уврштена међу 400 производа из целог света које промовише организација „Слоу фуд“

Село Гледић, између Краљева и 
Крагујевца, познато је по свом 
засеоку Ракија, али и ракији из 
Ракије. Укупно 10 произвођача 

из тог краја производи традиционалну 
ракију шљивовицу - али не обичну, већ 
од црвене шљиве ранке коју су, кажу, 
спасили од изумирања. Њихова ракија 
уврштена је међу 400 производа из це-
лог света које промовише организација 
„Слоу фуд“ (Slow food), настала у Ита-
лији, а која сада окупља 150 земаља 
света.

Произвођаче јавно заступа Дра-
гана Вељовић, иначе власница дести-
лерије која доприноси да српска црве-
на шљива добије светски изглед и нађе 
пут до купаца у Европи.

“Већ сада се ракија из Ракије 
(или Р2) продаје у Италији, Енглеској, 
Пољској, Словачкој и Белгији. Цена за 
литар ракије из Гледића износи 1.900 
динара, паковање од пола литре је 

1.000 динара, а направљено је и мини 
издање под називом Шумадијски пар-
фем, по цени од 200 динара”, рекла је за 
портал „Мондо“ Вељовићева.

Специфичност ове старе врсте 
шљиве је у томе што не даје велики 
род, али је слатка, мирисна и другачија 
од свих осталих. У народу је зову и ми-
ришљавка, због специфичног мириса.

„Нажалост, у Србији постоји само 
још неколико имања на којима се гаји 
црвена шљива ранка. Црвену ранку је 
уништила и болест која је дошла са не-
аутохтоним врстама шљива на нашем 
подручју. Сељаци нису имали воље 

да се боре са том болешћу, првенстве-
но што црвена ранка није веома род-
на шљива. Она не треба да се ђубри и 
хемијски прска, јер је после 50 година 
развила свој одбрамбени механизам 
против болести која је уништавала”, 
рекла је Драгана Вељовић. 

Црвена шљива ранка пун род даје 
сваке треће године и због тога је, та-
кође, има све мање по Србији - задржа-
ла се тек у понеком дворишту. Због тога 
су у Гледићу још пре 11 година решили 
да обнове засаде са црвеном ранком и 
производњу ракије, на начин на који се 
традиционално производила и пре сто 
година.

„Успели смо да је сачувамо и за-
садимо саднице на 10 хектара“, каже 
Драгана и истиче да се ракија продаје 
и по ексклузивнијим продавницама у 
Србији.

У свету се шљива данас гаји на око 
два милиона хектара. Највећи произ-
вођач је Кина, са око милион хектара 
под шљивом, а највећи принос има Сло-
вачка. Србија је одувек била позната по 
производњи шљиве. Упућени преносе 
податак да је Србија давне 1897. године 
извезла око 30.000 тона суве шљиве у 
САД у вредности данашњих 30 мили-
она долара, што говори о великом еко-
номском потенцијалу Србије од извоза. 

Данас је на око 150.000 хектара 
засађено око 42 милиона стабала шљи-
ве, а род је око 450.000 тона, док 64 
одсто оде на производњу шљивовице. 
За производњу ракија користе се сор-
те као што су: чачанска рана, чачанска 
лепотица, чачанска родна, стенли, али 
се најквалитетнија шљивовица добија 
од пожегаче и црвене ранке, наводе по-
знаваоци са портала Шљивовица.нет. 

У Србији постоји 400 регистрова-
них произвођача ракије и других алко-
холних пића, који годишње произведу 
12 милиона литара алкохолног пића. 
По подацима Републичког завода за 
статистику, производња алкохолних 
пића у Србији је око 80 милиона лита-
ра, што значи да велике количине про-
изводе нерегистровани произвођачи и 
домаћинства за своје потребе.

    Најстарија сорта шљива
за Р2 парфем

     Црвена ранка (шумадинка, даро-
савска) је српска аутохтона сорта 
шљиве, а представља и најстарију 
ракијску сорту код нас. Карактерис-
тична је за Поморавље, Шумадију, 
Топлицу. Сазрева почетком августа, 
а плодови су јој тешки до 20 грама. 
Професор Пољопривредног факулте-
та Нинослав Никићевић упозорио 
је раније да Србија има око 40 ми-
лиона стабала шљива, али све мање 
црвене ранке и пожегаче, које дају 
висококвалитетне ракије. Изнео је и 
мишљење да би наша земља могла 
да освоји Европу у погледу квалитет-
них алкохолних пића.

    Нови закон усаглашен са
прописима ЕУ

   Скупштина Србије усвојила је За-
кон о јаким алкохолним пићима, који 
предвиђа једноставнију и јефтинију 
производњу ракије, као и бољи поло-
жај малих произвођача који ће моћи 
легално да је продају и изађу из сиве 
зоне. Циљ закона је либерализација 
услова за производњу јаких алкохол-
них пића. 
   „Усвајање новог закона о јаким 
алкохолним пићима даће могућност 
српским произвођачима да праве и 
продају ракију са географским по-
реклом. Уводи се јединствена кате-
горизација јаких алкохолних пића са 
47 категорија и нова правила декла-
рисања, а нова законска регулатива 
је потпуно усаглашена са прописима 
ЕУ“, рекла је министарка пољоприв-
реде Снежана Богосављевић Бош-
ковић. Ознака географског порекла 
ће, према њеним речима, дати већу 
вредност и омогућити српској ракији 
да буде препознатљива. Нови закон 
ће омогућити и физичким лицима 
да своју прозводњу пласирају на тр-
жишту преко регистрованих произ-
вођача. 

Србија давне 1897. године 
извезла око 30.000 тона суве 

шљиве у САД, у вредности 
данашњих 30 милиона долара
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Миленко Пилић, оснивач светски познатог сајта 
Hey Success, говори за BIZLife како је постао ус-
пешан и познат следећи своје идеје и интуицију и 
даје савете како да и ви урадите исто.

Како сте дошли на идеју да направите Hey Success?
Као студент у иностранству схватио сам да само сту-

дирање и узимање дипломе неће много значити. У 21. веку 
диплома није довољна, али нисам одмах нашао одговор. 
Након много времена проведеног на интернету, открио сам 
читав свет неограничених могућности, у виду хиљада сти-
пендија, студентских конференција и пракси. Суочио сам се 
са одбијањем, али временом сам постајао све бољи, и у свега 
две године, као студент, успео сам да посетим 22 земље на 
четири континента, где сам обављао праксе, студирао или 
учестовао на студентским конференцијама. Конкретан ефе-
кат свега овога су две понуде за посао пре завршетка студија.

Много би ми значило да сам током студија и потраге 
имао страницу са саветима и искуствима студената, па сам 
одлучио да је сам креирам, како бих помогао другима. Са 
својим братом као суоснивачем и програмером Риналдсом 
из Латвије, направио сам технологију која је омогућила да 
студентске програме са бројних страница сакупимо на једно 
место.

Због тога што Hey Success решава стварну потребу људи, 
органски смо јако брзо расли, до 440.000 јединствених посета 
и 85.000 регистрованих корисника. Тај резултат нам је отво-
рио многа врата - британска влада нам је доделила стипен-

дију и довела нас у Лондон, како бисмо изградили британски 
бренд. Прошли смо у елитни стартап програм Силиконске 
долине - Founder.org, који је основао амерички милијардер 
Мајкл Баум (Michael Bauma). Иако нисмо били квалифико-
вани да учествујемо, нашли смо инвестицију у Великој Бри-
танији и били у десетини медија (BBC, CNN, TEDx, Huffington 
Post...).

У почетку нисмо схватали да заправо и компаније и 
организације имају вероватно још већи проблем да нађу 
највеће таленте за себе. То је отворило нове прилике за нашу 
компанију.

Да ли сте и ви расли упоредо са својим послом?
Сматрам да је време које сам до сада провео као преду-

зетник у Hey Success-у најдрагоценија животна лекција, коју 
не бих мењао ни за шта. Када помислим на себе од пре само 
неколико година, не изгледа ми да је то иста особа, након 
свих лекција које сам научио. Неке од најкориснијих су:

- Не постоје унапред одређена правила и рецепти како да 
се створи и изгради нешто успешно. Свако пише своју једин-
ствену причу!
- Увек постоји решење, уколико верујемо у њега и не плаши-

мо се.
- Храброст и позитивне мисли су есктремно битни.
- Све траје много дуже него што иницијално очекујемо.
- Много људи жели да верује у лаж, јер је тако, бар привре-

мено, много лакше.
- Искреност, поштовање и истина тријумфују увек.
- Радујем се свим лекцијама које ће доћи у будућности.

Који су највећи изазови са којима сте се суочили?
Мислим да је најтежи почетак, кренути од нуле, чак и 

без почетног капитала, а онда убедити почетну групу људи 
да инвестира своје време и енергију да волонтерски помогну, 
како би се све то подигло из почетне позиције. Онда, у на-
редној фази, још тежи задатак је убедити друге да вам дају 
новац, клијенте за ваше услуге, али и инвеститоре.

Колико год ове ситуације биле тешке, мислим да је нај-
теже направити производ који људи желе да користе и да 
инвестирају своје време и новац. Сада добра вест - увек се 
догоди неко олакшање за оне који вредно раде и труде се да 
се позитивно и са љубављу опходе према свом послу.

Који савет имате за младе који се упуштају у пре-
дузетничке воде?

Прво, много је боље кренути са предузетништвом што 
раније, по могућности као бруцош или чак одмах након 
средње школе. Само тада особа има највише права на грешке, 
највише слободе и ја бих рекао - највише креативне енергије. 

Друго, веома је битно предузетништво схватити прво 
као начин учења. Уз предан рад и флексибилност то може 
да се развије у нешто много више. Треће, колико год некоме 
ко почиње изгледало да му недостају све могуће вештине и 
знања, та особа одлично познаје бизнис који покреће, можда 
и најбоље на свету. Једноставно, да није тако та идеја би већ 
била покренута стотину пута. И наравно, пажљиво са менто-
рима. Постоје они који су злата вредни, али са већином се 
мора бити јако опрезан. Мислим да би мени били веома ко-
рисни ови савети да сам их чуо неколико година раније.

Ваши даљи планови?
Управо градимо наредну верзију веб-сајта, на коме ће 

бити одвојени профили студената и компаније. Први пут 
ћемо спојити та два света директно, од првих студентских 
дана на факултету. Циљ нам је да у наредних пет година до-
сегнемо десет милиона регистрованих корисника и постиг-
немо ултимативно средство успеха за милионе студената и 
менаџера људских ресурса.

МОЈ ПУТ   Миленко Пилић, оснивач светски познатог сајта - Hey Success

СВАКО ПИШЕ СВОЈУ ПРИЧУ
Следио сам своје идеје и интуицију и зато сам успео. Британска влада 

нам је доделила стипендију и довела нас у Лондон, како бисмо изградили 
британски бренд

Као студент у 
иностранству
схватио сам да 

само студирање и 
узимање дипломе 

неће много
значити

Извор: BIZLife
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Иако је Међународни монетарни фонд (ММФ) предло-
жио Влади Црне Горе да привремено замрзне пен-
зије како би спустила ниво јавног дуга, то се неће 
десити, пишу подгоричке „Дневне новине“. Из Фонда 

пензијског и инвалидског осигурања је званично саопштено 
да је буџетом обезбеђено довољно средстава како би се пен-
зије и у 2016. години несметано и редовно исплаћивале.

„Пензије су одмрзнуте почетком ове године, а буџетом 
Фонда ПИО Црне Горе за 2016. планирана су довољна сред-
ства која ће обезбедити несметану и редовну исплату свих 
права из пензијског и инвалидског осигурања, којима је 
обухваћено и усклађивање пензија“, казали су у Фонду ПИО, 
на чијем је челу Душан Перовић, наводи лист.

Усклађивање пензија, како су истакли из Фонда ПИО, ут-
врдиће се на бази званичних статистичких података о кретању потрошачких цена и зарада у Црној Гори у 2015, у односу на 
2014. годину, а који ће бити познати почетком наредне године.

Мисија ММФ-а, која је боравила у Црној Гори од 22. октобра до 2. новембра ове године, оценила је да јавни дуг те земље, 
који износи 59 одсто бруто друштвеног производа, представља и даље ризик за црногорске јавне финансије и дала је низ 
препорука влади у Подгорици у циљу смањења ризика по јавне финансије, укључујући замрзавање пензија.

ГОРЕ - ДОЛЕ   Иако је ММФ предложио Влади Црне Горе да привремено замрзне 
пензије, то се неће десити

ПЕНЗИЈЕ НЕ ИДУ НА ЛЕД
Пензије су одмрзнуте почетком ове године, а буџетом Фонда ПИО Црне Горе за 

2016. планирана су довољна средства која ће обезбедити редовну исплату

Шинзо Абе тражи да се минималне зараде 
подигну за три одсто ради подстицања 

личне потрошње

Просечна минимална плата у Јапану је прошле 
фискалне године износила 6,36 долара по сату, што 
је довољно за куповину једног оброка са нудлама

Британска влада одустала од плана 
реформисања система пореских 

олакшица

После терористичких напада у престоници Француске

ПРЕМИЈЕР ТРАЖИ 
ПОВЕЋАЊЕ

НЕМА ОЛАКШИЦА ЗА 
СИРОМАШНЕ

МАСОВАН ОТКАЗ РЕЗЕРВАЦИЈА ЛЕТОВА ЗА ПАРИЗ

Јапански премијер Шинзо Абе изјавио је да би влада 
требало да подигне минималне зараде за 3 одсто годишње, 
ради подстицања личне потрошње, јавља „Ројтерс“. Абе је на 
састанку главног саветодавног панела владе рекао и да је ње-
гов циљ да националну просечну минималну зараду по сату 
подигне на 1.000 јена (8,16 долара), наводи британска аген-
ција.

Просечна минимална плата у Јапану је прошле фискалне 
године износила 780 јена (6,36 долара) по сату, што је, како 
оцењује „Ројтерс“, тек довољно за куповину једног оброка са 
нудлама.

Резервације летова за Париз смањене су за више од четвртине у недељи након терористичких напада у престоници 
Француске, саопштила је шпанска компанија „Форвард киз“ (Forward Keys), која нуди услуге за компаније у туристичком 
сектору, као и за путнике.

„Форвард киз“ наводи да су резервације летова за Париз пале 27 одсто у односу на исти период лане, после терористич-
ких напада 13. новембра у којима је животе изгубило 129 људи, будући да је прва реакција на стравичне нападе било управо 
отказивање скорих летова, преноси агенција „Франс прес“.

Добар део резервација летова уочи предстојеће Међународне конференције о климатским променама у Паризу такође је 
отказан, а број нових резервација не расте уобичајеним темпом, наводи компанија.

Резервације за божићне и новогодишње празнике у Паризу смањене су 13 одсто у односу на исти период лане, а највише 
је смањен број резервација из САД, Шпаније, Јапана и Немачке. Француска влада и званичници из туристичког сектора још 
увек нису изнели детаље утицаја терористичких напада на путовања у Париз.

Британска влада је одустала од плана реформисања 
система пореских олакшица који помаже најсиромашнијим 
грађанима, изјавио је  британски министар финансија Џорџ 
Озборн, после серије критика упућених на рачун овог плана.

„Саслушао сам и разумео забринутост. С обзиром да сам 
данас у могућности да објавим остваривање напретка у јав-
ним финансијама, наједноставнија ствар коју можемо да ура-
димо јесте да не уведемо ове измене, већ да их избегнемо“, 
рекао је Озборн у обраћању парламенту, а преноси агенција 
„Франс прес“.

Остваривање напретка на плану јавних финансија значи 
да ће Озборн бити у стању да оствари уштеде од 12 милијар-
ди фунти на рачун социјалне помоћи без додатних резова, 
оцењује британска агенција „Ројтерс“.
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Црна Гора ће у наредној години 
издати готово 15.000 дозвола 
за рад, што је упола мање у 
односу на прошлу годину, са-

општило је недавно Министарство рада 
и социјалног старања. У Црној Гори је 
од почетка новембра на снази Закон о 
странцима, који ограничава запошља-
вање странаца, пошто је његова при-
мена била одложена због туристичке 
сезоне. 

Закон приоритет даје домаћој рад-
ној снази и налаже послодавцима да 
странце запошљавају само ако на еви-
денцији Завода за запошљавање нема 
траженог кадра или ако евидентирани 
одбијају посао. Пропис је усвојен уочи 
туристичке сезоне, али је његова при-
мена одложена због бурног реаговања 
послодаваца, који су проценили да сис-
тем није припремљен за примену так-
вог прописа. Закон предвиђа санкције 
за послодавце у случају да објаве оглас 
за посао пре прибављања потврде на-
ционалног Завода за запошљавање. 

Црногорска министарка рада и 
социјалног старања Зорица Коваче-
вић рекла је новинарима да ће наредне 
године бити издато 14.800 дозвола за 
привремени боравак и рад странаца и 
3.000 дозвола за капиталне пројекте од 
значаја за Црну Гору, а које не улазе у 
годишњу прописану квоту. Она је до-
дала да је квота предложена на основу 
броја када је била најбоља туристичка 
сезона, односно 14.600 дозвола, при 

чему су накнадно прихваћени пред-
лози појединих министарстава, услед 
чега је укупна квота повећана, преноси 
агенција „Мина“. 

Ковачевићева је навела да постоји 
потреба да се неколико чланова Зако-
на о странцима измени и допуни до 
краја године, имајући у виду да се мо-
рају брисати два члана, како би квоте 
по занимањима могле да стартују од 
1. јануара 2016. године. На седници 
Социјалног савета на којој је разма-
тран Предлог одлуке о утврђивању го-
дишњег броја дозвола за привремени 
боравак и рад странаца, министарка је 
рекла да је била обавеза по закону да 

влада донесе квоту, за шта су сви дали 
сагласност, али то не значи да влада не 
може да их измени, ако буде потребе за 
тим.

„Радићемо на томе да све који 
одбију посао у Црној Гори скинемо са 
бироа и онемогућимо им да примају 
део социјалних давања. Свесни смо да 
један део неће да ради, а један део је у 
сивој економији, при чему сада треба 
видети како да их преведемо из нефор-
малног у формални сектор”, објаснила 
је Ковачевићева.

Генерални директор Директората 
за тржиште рада Едина Дешић Пера-
зић казала је да је влада у јуну усвоји-
ла Уредбу о критеријумима и поступку 
за утврђивање годишњег броја дозвола 
за привремени боравак и рад странаца, 
којом су прописани критеријуми и по-
ступак за утврђивање годишње квоте.

„До половине октобра, према по-
дацима Завода за запошљавање и Ми-
нистарства унутрашњих послова, уку-
пно је издато 14.600 дозвола, а када се 
упореди са прошлом годином, Завод је 
издао 19.780 радних дозвола, што је 26 
одсто мање. Влада је утврдила квоте за 
ову годину на 23.400 дозвола, што зна-
чи да је степен испуњености био 54,5 
одсто“, прецизирала је Дешић Перазић.

Покушаји државе да уреди тр-
жиште радне снаге и прекине претва-
рање Црне Горе у „социјалну установу 
за странце“ наилазе на оштре реакције 
туристичких посленика. Они тврде 
да у Црној Гори нема квалитетне рад-
не снаге за сезонска запослења, што 
из надлежних институција демантују 
бројкама: прошле године је преко 80 
одсто дозвола за рад издато неквали-
фикованим или полуквалификованим 
лицима, а диспропорција издатих и 
пријављених дозвола је 1:3 у корист не-
пријављених, дакле оних који раде на 
црно. 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   У Црној Гори од почетка новембра на снази Закон о странцима

ПРЕПОЛОВЉЕН БРОЈ ДОЗВОЛА 
Црна Гора ће у 2016. издати око 15.000 дозвола за рад, што је упола мање у односу 

на прошлу годину. Санкције за послодавце у случају да објаве оглас за посао пре 
прибављања потврде националног Завода за запошљавање

„Радићемо на томе да сви 
домаћи радници који одбију 

посао у Црној Гори буду 
скинути са бироа и биће им 
онемогућено да примају део 

социјалних давања“, каже 
Зорица Ковачевић, црного-

рска министарка рада и 
социјалног старања

    Густо сито и за раднике
из Србије 

    Око 10.000 грађана Србије, претеж-
но младих и незапослених, који су за 
живот зарађивали радећи сезонске 
послове у Црној Гори, највероватније 
ће остати без овог извора зараде. 
Грађани Србије у Црну Гору одлазе 
лети и запошљавају се као конобари, 
собарице, кувари, али и грађевински 
радници. Зарађују од 300 до 800 евра 
месечно, без бакшиша, уз плаћен 
смештај. Осим туризма, грађевинар-
ство је област у којој се током сезо-
не у Црној Гори запошљава највише 
странаца. Грађевинска фирма „Зе-
таградња“ током сезоне запосли и 
по 200 странаца, а како кажу у овој 
фирми, за домаћом радном снагом ће 
посегнути једино ако буду морали.
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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)


