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ТЕМА БРОЈА – Колико млади у пољопривреди виде шансу за 
приходе и посао? Трогодишње искуство грделичких јагодара. 
Словачка „Сита“ гаји ракове у Бечеју и отвара око 100 нових 

радних места. Холанђани улажу 20 милиона евра у сточарство 
и производњу сточне хране
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УВОДНИК

РАКОВИ И ЈАГОДЕ
Више од 125.000 прегледа и операција отказа-

но је у Енглеској због штрајка 50.000 лекара, што је 
први такав протест у последњих 40 година. Због чега 
штрајкују и који су мотиви одлуке да јавна предузећа 
у Венецуели пређу на дводневну радну недељу, на 
страни Горе-доле. 

Србија је 2000. била на 195. месту земаља до-
бављача текстила у ЕУ, а прошле године на 18. Данас 
је трећа у свету по производњи чарапа. У овдашњем 
текстилном сектору послује 2.000 предузећа, у који-
ма је запослено 40.000 радника... Шта још, на страни 
Сазнајте више. 

Пре 35 година Богољуб Пантелић из Ваљева на-
пустио је правни факултет и у гаражи основао малу 
радионицу за сито-штампу. Данас има 100 запосле-
них. Прошле године његова компанија произвела је 
близу 83 милиона кутија. Како - на страни Мој пут.

Србија је прошле године издвојила готово 14 
милијарди динара новчане социјалне помоћи. Од 
128.355 радно способних корисника те помоћи сваки 
пети прималац пријављен је на евиденцију НСЗ, што 
значи да радно способни примаоци социјалне помоћи 
радије примају мали новац од државе него да тра-
же посао. Министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Александар Вулин сматра да 
здрави и способни корисници новчане социјалне по-
моћи треба да раде за њу и својим радом доприносе 
друштву. 

У Јабланичком округу не одричу се рада. У про-
теклих десет година у том округу на јавним радови-
ма ангажовано је више од 2.000 незапослених. Ове 
године било је чак седам пута више заинтересованих 
од одобрене квоте. О тим дилемама - радити или не 
радити - на страни Актуелно.

У овом тренутку у Србији се воде преговори са 49 
значајних инвеститора. Уколико се преговори успеш-
но заврше, то ће значити нових 27.000 до 28.000 рад-
них места у Србији. „Икеа“ је отворила први конкурс 
за рад у робној кући у Бубањ Потоку за првих десет 
радних места. Најављено да ће ту бити запослено 300 
људи. Турска компанија „Каизен“ ускоро у Смедереву 
покреће производњу и упослиће најмање 200 радни-
ка. Компанија „Леони“ је 9. маја затражила од НСЗ да 
посредује у запошљавању још 300 радника. Ова ком-
панија на две локације у Србији већ запошљава око 
4.000 људи. На конкурс турске текстилне компаније 
ЧМ „Гижим мода“ у Ћуприји стижу пријаве и из дру-
гих општина Поморавског округа, али и из Београда, 
Ниша, Крагујевца. О тим понудама на страни Акту-
елно.

Колико млади у пољопривреди виде шансу за 
приход и посао, у  Теми броја, као и о трогодишњем 
искуству грделичких јагодара и зашто словачка 
„Сита“ жели да узгаја ракове у Бечеју, а Холанђани да 
уложе 20 милиона евра у сточарство и производњу 
сточне хране у Србији. 

Да се упорност и стрпљење исплате, илуструје 
информација да су деоничари Робних кућа „Београд“ 
након много година на корак до исплате потражи-
вања. Сума од 384 милиона динара уз обрачунате ка-
мате биће подељена на 9.162 мала акционара бивше 
трговине. Детаљније на страни Привреда. 
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ПРИВРЕДА   Деоничари Робних кућа „Београд“ након много година на корак до исплате потраживања

РАДНИЦИ ДОБИЛИ ДЕОНИЦЕ

Деоничари некадашњег трговинског гиганта коначно 
би након много година требало да дочекају исплату 
својих потраживања. Сума од 384 милиона динара 
уз обрачунате камате биће подељена између 9.162 

мала акционара бивше трговине.
У 14. години стечаја РК „Београд“, 9.162 деоничара би 

коначно требало да дочекају исплату деоница из стечајне 
масе, и то уз обрачунате камате. Прошлог месеца, 20. апри-
ла, све жалбе Агенције за приватизацију и Агенције за лице-
нирање стечајних управника на закључак стечајног судије 
Љиљане Поповић су одбијене. Тако су се стекли услови да се 
њен закључак о исплати деоница уз наплату припадајућих 
камата од 15. децембра 2009. коначно испуни.

Деоничари су после оборених свих жалби писали Аген-
цији за лиценцирање стечајних управника, изражавајући 
наду да ће новац лећи до 15. маја. Основни дуг износи 196,27 
милиона динара, а уз обрачунате камате достиже око 384 
милиона динара. У Агенцији за лиценцирање стечајних уп-
равника, међутим, не могу да прецизирају када ће коначно 
новац стићи до бивших радника.

- Припремне радње за исплату средстава на име де-
оничарског капитала су у току, али с обзиром да се ради о 

великом броју деоничара, за исте је потребно време, јер под-
разумевају ангажовање одређеног броја лица, израду одго-
варајућег електронског програма који ће бити компатиби-
лан са програмом банке преко које ће бити вршена исплата 
- стоји у одговору ове институције.

У Агенцији за лиценцирање не могу да кажу ни колико 
ће сваки деоничар добити. То ће се, кажу, знати тек након 
коначног обрачуна.

Власник фирме „Ирели“ из Бугарске Иван Иванов и пред-
седник општине Пирот Владан Васић потписали су уговор о 
продаји земљишта у Слободној зони Пирот, за изградњу фабрике 
за производњу модерних дрвених играчака. Власник фирме је 
за куповину око хектара земљишта у општински буџет уплатио 
преко 17 милиона динара.

Иванов је рекао да ће после добијања грађевинских дозвола 
почети изградњу фабрике која би у почетку требало да запосли 
око двадесетак радника.

- До краја идуће године инвестираћемо око милион евра, а 
број радника ће се повећавати. Ово је веома важно не само за 
општину Пирот, него и за нашу фирму, која шири своје произ-
водне капацитете“, рекао је Иванов.

- Власник фирме је после куповине земљишта наручио 
машине и до краја лета би требало да почне производња. То је 
добро, јер ће бити запошљавања нових радника и уједно ћемо 
ревитализовати и дрвну индустрију, јер ће власник фирме у овој 
години од „Србијашума“ откупити 4.000 метара кубних дрвене 
грађе - рекао је Васић.

Играчке које се буду производиле биће намењене извозу.

Конкурс за генералног директора ЕПС-а

ЈАВИЛО СЕ 15 КАНДИДАТА

Суму од 384 милиона динара, уз обрачунате камате, поделиће 9.162 мала акционара 
бивше трговине

На конкурс за избор генералног директора Електропривреде Србије (ЕПС) пријавило се 15 кандидата, пишу „Вечерње 
новости“. Конкурс је објављен 23. марта, а месец дана је био рок за подношење пријава.

Влада Србије је почетком марта сменила генералног директора ЕПС-а Александра Обрадовића, који је на ту дужност 
био изабран по конкурсу на који се јавило више од 70 кандидата. За вршиоца дужности генералног директора ЕПС-а среди-
ном марта именован је Милорад Грчић, функционер Српске напредне странке, који је раније био директор Канцеларије за 
друштвено одговорно пословање ЕПС-а, а претходно генерални директор Рударског басена Колубара. По писању „Новости“, 
Грчић је сменио руководице у ЕПС-у који су били кадрови бившег директора Обрадовића.

ФАБРИКА ИГРАЧАКА
У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ 

Бугарски „Ирели“ купио земљиште у ПиротуНа територији општине Крагујевац

ЗА ТРИ МЕСЕЦА
ЗАПОСЛЕНЕ 2.564 ОСОБЕ

Према подацима Националне службе за запо-
шљавање, на подручју Крагујевца у прва три месеца 
ове године запослиле су се 2.564 особе. Највећи број 
запослен је на одређено време - 1.667, а 324 на не-
одређено, док је 115 лица ангажовано на основу уго-
вора о делу. 

- Највећи број лица се запослио у машинско-ме-
талској струци - машински техничари, бравари, ме-
талостругари. Затим је доминантно запошљавање 
продаваца, кувара, што је препознатљив тренд и у 
претходном периоду, практично током целе прошле 
године - рекла је Јелена Зорнић, директорка Филија-
ле Крагујевац НСЗ.
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АКТУЕЛНО  Компанија „Леони“ 9. маја затражила од НСЗ посредовање у запошљавању нових радника

Републички завод за статистику 
ревидирао податке из Анкете о радној 

снази за 2014. и 2015.

Велико интересовање за конкурс турске 
текстилне компаније ЦЦМ „Гижим мода“ у Ћуприји

У Србији 2015. било запослено 
2.574.200 људи или 42,5 одсто радно 

активног становништва

„Леони“ на две локације у Србији запошљава око 4.000 радника

НЕЗАПОСЛЕНИХ 17,7 ОДСТО

СТИЖУ КРОЈАЧИ И ИЗ 
НИША И БЕОГРАДА

„ЛЕОНИ“ ТРАЖИ ЈОШ 300 РАДНИКА

Ревидирани подаци из Анкете о радној снази (АРС) које 
је објавио Републички завод за статистику (РЗС), показују да 
је у Србији 2014. било запослено у просеку 2.559.400 људи 
или 42 одсто укупног становништва, а 2015. године 2.574.200 
или 42,5 одсто. Незапослених је по годишњем просеку било 
608.200, што чини 19,2 одсто укупног броја радно актив-
них становника (3.167.600), док је 2015. незапослених било 
551.900 или 17,7 одсто.

Према претходним подацима, запослених у Србији 2014. 
било је 2.544.200, односно стопа запослености била је 41,7 
одсто, док је незапослених било 541.000, што чини 19,4 одсто 
укупног броја радно активних становника (3.157.200).

Запослених је 2015. по претходним подацима било 
2.558.400, односно стопа запослености је била 42,2 одсто, док 
је незапослених било 558.400 или 17,9 одсто.

РЗС наводи да је од 2016. промењен систем оцењивања 
и да је ревизија урађена како би се превазишао ефекат те 
промене и обезбедила упоредивост података за период који 
следи са подацима из 2014. и 2015. године. РЗС у саопштењу 
наглашава да је применом нове методе оцењивања по-
стигнута већа прецизност оцене формалне запослености из 
АРС у поређењу с регистрованом запосленошћу, коју РЗС од-
недавно публикује на бази података из Централног регистра 
обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног 
регистра.

На конкурс текстилне компаније ЦЦМ „Гижим мода“ из 
Турске, која ће отворити фабрику у Ћуприји, јавио се велики 
број кројача и шивача из Ћуприје и других општина Помо-
равског округа, али и из Београда, Ниша, Крагујевца.

„Било је заиста велико интересовање, а конкурс је завр-
шен 7. маја“, рекла је за „Танјуг“ Јадранка Ђорђевић из Са-
вета за запошљавање општине Ћуприја. 

На конкурсу је ова текстилна компанија тражила 250 
радника за кројење и шивење одеће стандардних величина, 
женске пословне одеће и одеће за сваки дан (јакне, прслуци, 
капути, хаљине), као и модне одеће, а јавило се готово три 
пута више кандидата.

Према договору председника општине Нинослава 
Ерића и директора ЦЦМ „Мода“ Бурак Глипа Акурта, фа-
брика ће радити у делу бившег Графичког предузећа „Мла-
дост“, који је општина купила из стечаја на јавном надме-
тању у циљу запошљавања грађана Ћуприје.

„Турци улажу око милион евра, а за три године планира-
но је да се запосли 1.000 радника“, рекао је новинарима Ерић. 
Он је додао да ће уговор са овом компанијом бити потписан 
ускоро. На потписивање се чекало због конституисања нове 
Скупштине општине, које је недавно завршено.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин је најавио да ће 
компанија „Леони“, чије је погоне обишао у Про-
купљу, ускоро запослити још 300 радника. Вулин 

је након обиласка фабрике рекао новинарима да је „Леони“ 
9. маја затражио од Националне службе за запошљавање да 
им обезбеди 300 нових радника, а да ће НСЗ учинити све да 
их пронађе.

„Нема боље вести него када неко отвара нова радна мес-
та“, рекао је Вулин. Он је истакао да је за активне мере запо-
шљавање за ову годину издвојено 2,8 милијарди динара и 
још 550 милиона динара за запошљавање особа са инвали-
дитетом.

„У току су конкурси, повећана су интересовања како 
послодаваца тако и појединаца за програм самозапошља-
вања“, рекао је Вулин и додао да то говори да се држава ок-
реће себи, али и предузетништву.

Говорећи о „Леонију“, који на две локације у Србији запо-
шљава око 4.000 радника, Вулин је истакао да је овај посло-
давац препознао да му синдикат није противник већ савез-
ник.

„Волео бих да овај пример не буде усамљен, јер посао 
синдиката је да штити радника, а менаџменту треба задо-
вољан радник“, рекао је Вулин.

Представник синдиката „Независност“ Драган Весић 
рекао је новинарима да синдикат има коректан социјални 
дијалог са послодавцем, да су закључена два колективна 
уговора и да су све нејасноће које су постојале на почетку 
решене. Додао је да ће се у наредном периоду разговарати 
о повећању цене рада. Како је новинарима речено у компа-
нији, инспекција рада која је контролисала, између осталог, 
и ту компанију, није утврдила кршење закона када је реч о 
правима радника.
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Премијер Србије Александар Вучић рекао је про-
шле недеље да се у овом тренутку воде преговори са 
49 значајних инвеститора и да ће, ако се успешно за-
врше, то значити нових 27.000 до 28.000 радних места 
у Србији.

„Верујемо да ћемо успети да направимо добре ре-
зултате, то значи нових 27.000 до 28.000 запослених. 
Трудимо се да буду отварана у сиромашнијим и разли-
читим деловима Србије“, рекао је Вучић на конферен-
цији за новинаре у Београду и најавио да ће до краја 
године бити уложено пет милијарди динара у обнову 
500 објеката - болница, школа, домова здравља...

КОРАК ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА
АКТУЕЛНО   У овом тренутку у Србији се воде преговори са 49 значајних инвеститора

„Икеа“ отворила конкурс за рад у робној кући у Бубањ Потоку

НЕКА СЕ СПРЕМИ ПРВИХ ДЕСЕТ
Шведска компанија „Икеа“ отворила је конкурс за десет радних места у робној кући у Бубањ Потоку у Београду и цен-

тралној канцеларији компаније „Икеа Југоисточна Европа“ у Београду, а на јесен, како се најављује, покренуће још један талас 
запошљавања. Конкурс је отворен у склопу припрема за отварање прве робне куће у Србији, за коју је у априлу свечано по-
ложен камен темељац. У овом тренутку „Икеа“ тражи раднике за секторе људских ресурса, односа са купцима, унутрашњег 
дизајна, графичких комуникација, веб комуникација, логистике, продаје и хране.

„Ово је први од неколико већих таласа запошљавања који ће уследити у наредном периоду. Сви заинтересовани имају 
прилику да се информишу и пријаве на сајту www.ikea.rs“, пише у саопштењу те компаније.

Инвестиција компаније у прву робну кућу у Србији износи 70 милиона евра, а гради се на парцели на ауто-путу Београд 
- Ниш, поред тренутне наплатне рампе Бубањ Поток. Како је најављено, биће отворена на лето 2017, а простираће се на више 
од 30.000 квадрата. Имаће 1.500 паркинг места, ресторан са преко 500 места, бистро, продавницу шведске хране и играоницу.

Камен темељац за прву робну кућу „Икее“ у Србији положен је 14. априла, а тада је најављено да ће ту бити запослено 
300 људи.

На јесен још један талас запошљавања

Уколико се преговори успешно заврше, то ће значити нових 27.000 до 
28.000 радних места у Србији

„Каизен“ покреће производњу текстила у Смедереву
ВИШЕ ОД 250 РАДНИХ МЕСТА

У наредним годинама планира се запошљавање око 2.500 људи
Национална служба за запошљавање - Филијала Смеде-

рево је у сарадњи са Градом Смедерево 13. маја организовала 
презентацију турске компаније „Каизен“ доо, која намерава 
да у кратком року започне пословање у Смедереву. Презен-
тацији су присуствовали градоначелница Смедерева Јасна 
Аврамовић, пројектни менаџер „Каизен“ групације Текин 
Јилмаз (Tekin Yilmaz), директорка Филијале Смедерево НСЗ 
Олга Свилар. Презентацији одржаној у сали Центра за кул-
туру присуствовало је око 1.000 незапослених.

Градоначелница Јасна Аврамовић захвалила се „Каи-
зен“ групацији што је изабрала управо Смедерево за почетак 
своје инвестиције у нове производне погоне. Обраћајући се 
незапосленима истакла је да је обезбеђење њихове егзистен-
ције приоритетан циљ градске власти, те да само од њих и 
њиховог рада зависи да ли ће „Каизен“ остати у Смедереву 
и у наредним годинама запослити 2.500 људи, како је пла-
нирано. 

„Каизен“ доо је представио своју компанију и понудио 
више од 250 радних места особама са или без радног иску-
ства, које су спремне да раде у текстилној индустрији. По-
нуђени су послови оператера шивења, супервизора шивења, 
техничара шивења, послови контроле квалитета, ревизора 
квалитета, механичара, логистике, магационера...

Незапослена лица су након презентације предала прија-
ве послодавцу и очекује се да у веома кратком року буду 
позвани на разговор, будући да је планирано да за 6 недеља 
отпочне производња. 

Компанија „Каизен“ доо запошљава око 7.500 људи ши-
ром света и има дугу традицију у производњи текстила за 
најбоље светске брендове.
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Већ три године на грделичком подручју произвођачи 
плантажно узгајају шумске јагоде. Воћари из Слати-
не су међу првима почели да се баве тим уносним 
послом. Из године у годину проширују засаде јагоде 

која на пољима овог села већ заузима више од 20 хектара. 
Шумске јагоде произведене плантажно истог су укуса и ми-
риса, производња се не разликује много од питомих јагода, 
само што имају знатно бољу цену и веома су тражене.

Прошлог лета откупљивачи су их плаћали 530 динара по 
килограму, а они који су се одлучили да их претворе у слатко 
и џем зарађивали су знатно више. Откуп је организован, куп-
ци су из Лесковца и Ниша, чак плаћају авансно, тако да нема 
проблема са пласманом. Шумска јагода је веома тражена на 
европском тржишту, највише у Француској, Немачкој и Ита-
лији, где достиже цену до десет евра по килограму.

Охрабрује чињеница да се овим послом све више баве 
млади, а сада се укључила и Канцеларија за младе у Грде-
лици, која је уз помоћ „Делта фондације“ на 50 хектара за-
купљеног земљишта засадила 20.000 садница, обезбеђених 
од пољопривредног газдинства „Пешић“ из Слатине.

- Као удружење смо конкурисали код „Делта фонда-
ције“ за пројекат „Засад за будућност“. На конкурсу је било 
28 кандидата, а ми смо јавно одбранили наш пројекат и до-
били 950.000 динара за набавку опреме. Ја већ имам неког 
искуства у узгајању шумских јагода на пет ари. Сада смо оф-
ормили плантаже у Грделици, за шта смо ангажовали људе 
са евиденције НСЗ. На крају године ћемо бесплатно поделити 
по 4.000 живића. Добиће их троје младих из социјално угро-
жених категорија, јер је овај пројекат окренут њима - каже за 
„Политику“ Марко Младеновић из Канцеларије за младе.

Јагоде се гаје испод фолије, уз наводњавање по систему 
кап по кап. У сезони ће бити посла за десетине сезонских рад-
ника, при чему ће предност имати млађи од тридесет годи-
на, корисници Центра за социјални рад и жене са евиденције 
Националне службе запошљавања. 

„Делта фондација“ ће пружати стручну подршку, као 
и помоћ у откупу. Дивља јагода која се гаји плантажно 
најбоље успева до хиљаду метара надморске висине. Позна-
ваоци кажу да они који се одлуче на овај вид производње, а 
сумњају да ли ће успевати на њиховим њивама, не треба да 
брину уколико у окружењу има шумских јагода. Цветају и 
рађају од јуна до новембра, до првог снега. Могу да издрже 
краткотрајне мразеве до минус пет степени. Беру се на свака 
четири дана, а један живић у сезони у просеку даје пола ки-
лограма јагода.

Гајена шумска јагода не губи ништа од изгледа и укуса 
у односу на ону која која расте у природи, а контролисани 
узгој има много предности: јагодари не скитају по шуми, не 
гребу се и не стрепе од змија. Није потребна никаква посебна 
заштита, осим што траже наводњавање.

Ракови у Бечеју
Грделички пример није у толикој мери „инфективан“ да 

би се уочило да је пољопривреда један безграничан простор 
за приход и запошљавање младих или се можда чека да у 
Србији почне узгајање ракова? И тај смо рок чини се пробили, 
јер ће словачка „Сита“ гајити ракове у Бечеју. У том граду се 
гради постројење за узгајање ракова. Инвестиција је вредна 
око 25 милиона евра, а у плану је и запошљавање локалног 
становништва.

Представници компаније „Сита“ потписали су са пред-
седником општине Бечеј Вуком Радојевићем протокол о са-
радњи, којим се ближе дефинише изградња когенеративног 
постројења електране, у функцији аграрне делатности. Реч је 
о формирању стакленика и базена за узгајање ракова, чиме 
се компанија „Сита“ већ бави у Европској унији. Инвестиција 
је вредна између 20 и 30 милиона евра и укључује отварање 
око 100 нових радних места. Представници „Сите“ су се зах-
валили локалној самоуправи на врло коректној сарадњи и 
флексибилном приступу. 

- Инвестиција ове врсте не би била могућа - подсетио 
је Радојевић - да локална самоуправа од 2012. године није 
инвестирала у опремање индустријске зоне, где је уложено 
готово пола милијарде динара. 

Са још веће удаљености своју шансу у српској пољоприв-
реди виде Холанђани. Они улажу 20 милиона евра у сточар-
ство у Србији. Холандска компанија „Royal De Heus Group“ 

ТЕМА БРОЈА   Колико млади у пољопривреди виде шансу за приходе и посао

ОД РАКОВА ДО ШУМСКИХ ЈАГОДА 
Трогодишње искуство грделичких јагодара. Словачка „Сита“ гаји ракове у Бечеју 

и отвара око 100 нових радних места. Холанђани улажу 20 милиона евра у 
сточарство и производњу сточне хране

„Оформили смо плантаже у Грделици, за 
шта смо ангажовали људе са евиденције НСЗ. 

На крају године ћемо бесплатно поделити 
по 4.000 живића. Добиће их троје младих из 

социјално угрожених категорија“, каже Марко 
Младеновић из Канцеларије за младе
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планира инвестирање у производњу сточне хране у Србији. 
Представници Владе Србије и Привредне коморе Србије раз-
говарали су са челницима холандске компаније о реализа-
цији инвестиције у Србији у области пољопривреде, односно 
сточарства и производње хране.

План је да захваљујући тој инвестицији буде запослено 
укупно 250 људи и обезбеђени производни капацитети од 
око 350.000 тона квалитетне сточне хране, и то једним делом 

инвестирањем у постојећу фабрику у Шапцу, а другим делом 
куповином још два производна погона, речено је на састанку 
у Министарству привреде. Укупна вредност инвестиције у 
производне капацитете била би 20 милиона евра. 

- До сада смо имали веома добру сарадњу са српском 
владом, као и Привредном комором Србије, која може да у бу-
дућности повеже ивеститоре у сектору пољопривреде, како 
би заједно направили добар ланац у коме ће се стварати до-
датне вредности и различити производи, попут млека, меса, 
јаја - рекао је власник и генерални директор компаније Коен 
Де Хеус „Танјугу“ након састанка. 

Министар финансија Душан Вујовић истакао је да је 
инвестиција те компаније предвиђена у две фазе. 

- Они имају 100 година традиције у једној од земаља 
која је најконкурентнија у области сточарства и производње 
сточне хране, па очекујемо да ће нам помоћи да подигнемо 
квалитет сточне хране и код нас - рекао је Вујовић. Он исти-
че да је реч о породичном бизнису и да је то основа успеха 
компаније из Холандије годинама - нуде не само производњу 
квалитетне хране, меса, млека и јаја, већ и цео модел повези-
вања са фармерима. 

- Њихов модел може нам послужити да унапредимо 
планирање стратегије у пољопривреди и начин ангажовања 
свих средњих и великих фармера у том систему, као и систем 
подстицаја у пољопривреди - рекао је Вујовић. 

Половином прошле године, „Royal De Heus Group“ поста-
ла је 100 одсто власник компаније „Протеинка“ из Шапца, а 
до данас су уложили 7,5 милиона евра и запослили око 100 
људи. 

Органска производња
У Европској унији социјална предузећа запошљавају 

више од 14 милиона људи, у Србији је то још на маргини. 
Предузећа која запошљавају категорије грађана које је тешко 
запослити због њихових здравствених потешкоћа или фирми 
које део свог профита враћају у друштвено корисне пројекте 
- у Србији има тек неколико десетина.

Сува шљива упакована у чоколаду специјалитет је 
„Наше куће“, удружења које подржава младе са потешкоћа-
ма у развоју тако што их учи послу и запошљава. Почели су 
са производњом папирних кеса које се деле у државним апо-
текама, развили се преко кетеринга и стигли до производње 
слатког десерта. 

- Удружење жена „Добра башта“ је социјално предузеће 
које се бави пластеничком производњом поврћа по органс-
ким принципима, као и едукацијом жена које су преживеле 
насиље и које долазе из социјално угрожених категорија. Оне 
на тај начин могу да зараде неки динар и помогну својој по-
родици, нарочито својој деци - објашњава Харис Тахмиш-
чић, из Фондације „Апефорн“. 

Иако је Словенија на зачељу европских држава када је 
развој социјалног предузетништва у питању, ипак је много 
далеко од Србије. Да би стигла ниво осталих чланица Европ-
ске уније, Словенија планира да у наредних 10 година развије 
50 хиљада радних места у социјалној економији.

- У следећих пет година Словенија ће инвестирати 45 
милиона евра неповратних средстава у иницирање социјал-
них предузећа, њихове стартап фазе и раст - каже Тадеј 
Слапник, државни секретар за социјално предузетништво. 

- Потребно је да компаније подрже социјална предузећа 
не тако што ће можда да им дају финансијску помоћ, него ку-
пујући њихове производе и услуге. Наравно, не мање важна 
је и подршка државе, која свуда у свету постоји, кроз јавне 
набавке и друге стимулације за социјална предузећа - сма-
тра Невен Мариновић, из Смарт колектива.

А да је држава спремна да помогне, говоре најављени 
подстицаји Министарства пољопривреде за органску произ-
водњу. Произвођачи који су укључени у органску производњу 
и имају склопљен уговор са једном од овлашћених контрол-
них организација, могу да остваре подстицаје увећане за око 
40 одсто у односу на висину подстицаја у конвенционалној 
производњи, наводе у Министарству пољопривреде.

Подстицаје могу да остваре на премије за млеко про-
изведено методом органске производње, затим у органској 
биљној производњи, потом регрес за средства за исхрану 
биља дозвољена за примену у органској биљној производњи, 
као и у органској сточарској производњи. То се односи на 
приплодне млечне краве, товне краве, квалитетне приплодне 
овце и козе, приплодне крмаче, кокошке, ћурке, квалитет-
не приплодне матице риба шарана, квалитетне приплодне 
матице риба пастрмке, тов јунади, тов јагњади, тов јаради, 
свиња, краве дојиље и пчеларску производњу.

Подстицаји су намењени произвођачима чија је произ-
водња у периоду конверзије, у поступку издавања сертифи-
ката након завршене конверзије, као и онима који имају сер-
тификовану биљну или сточарску производњу. Произвођачи 
који су остварили право на подстицаје за органску биљну 
производњу у обавези су да у наредне три године примењују 
методе органске производње.

Не чекајући ракове да проходају - вреди бар покушати.

Сува шљива упакована у чоколаду је
специјалитет „Наше куће“, удружења које 

подржава младе са потешкоћама у развоју 
тако што их учи послу и запошљава
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„Недостатак кадрова и стручњака 
за животну средину је међу кључним 
изазовима у усклађивању и примени 
стандарда у тој области у процесу ев-
ропских интеграција“, рекла је државна 
секретарка у Министарству пољоприв-
реде и животне средине Стана Божо-
вић.

„Ми дефинитивно имамо недоста-
так кадрова у ресорном министарству 
и систему локалних самоуправа, по-
себно за области које су врло захтевне, 
укључујући инжењере и менџмент у 
области вода и отпада“, рекла је Божо-
вићева на скупу о напретку и будућим 
корацима у преговорима о Поглављу 
27.

Стана Божовић, која је на челу пре-
говарачке групе за Поглавље 27, иста-
кла је да се мора радити и на јачању 
пројектне јединице, јер Србија кроз 
четири године мора да спреми добре 
пројекте у области животне средине.

Србија ће, како је навела, када уђе 
у ЕУ имати на располагању 2,5 ми-
лијарди евра из фондова ЕУ, док сада 
може да користи око 160 милиона евра 
из претприступних фондова за финан-
сирање пројеката из области животне 
средине.

Према њеним речима, на путу ка 
ЕУ изазов представља и више од 2.000 
спорних пројеката финансираних из 
јавних средстава, застарели стратешки 
документи, недостатак институцио-
налних механизама, као и обиман рад 
на преношењу више од 700 прописа.

Подсетила је да од 1. јануара 2017. 
године треба да почне да ради буџетски 
Зелени фонд, из кога ће се финансирати 
пројекти у области животне средине и 
додала да су за те пројекте на распола-
гању и фондови локалних самоуправа и 
кредити развојних банака.

Божовићева је најавила да су пре-
дузети кораци да се побољша наплата 
еколошке таксе којом се финансирају 

буџетски фондови за животну средину, 
с досадашњих 7 на 10 милијарди ди-
нара. Поновила је да се средства која 
Србија на путу ка ЕУ треба да уложи 
у животну средину процењују на око 
10 милијарди евра, од чега ће око ми-
лијарду бити потребно за отпад, а се-
дам милијарди за воду, канализацију и 
отпадне воде.

Навела је и да Србија очекује пре-
поруку Европске комисије за отварање 
Поглавља 27 о заштити животне среди-
не до краја ове године, и то без мерила 
за отварање. Она је рекла и да су урађе-
ни планови за транспозицију и приме-
ну прописа за свих 10 области животне 
средине и да Србија планира да одложи 
примену неких директива закључно са 
2041. годином.

Бивши министар животне средине 
Литваније и консултант за преговоре о 
Поглављу 27 Арунас Кундротас рекао 
је на скупу да је кључно питање финан-
сирања животне средине и подсетио да 
је у извештају Европске комисије о на-
претку из проше године то посебно ис-
такнуто. Он је рекао да се Литванија до-
бро припремила за то поглавље и да га 
је за мање од годину дана, од јула 2000. 
до јуна 2001, отворила и затворила.

ЛАКШЕ ДО ПОСЛА    Недостатак кадрова и стручњака за животну средину

Инжењери заштите животне средине могу да раде на свему - од рециклаже, воде и загађења 
ваздуха, до здравља. Повезани су са будућношћу енергетике и неопходни за свакодневни живот

ИМА НОВЦА - НЕМА КАДРОВА

Србија ће када уђе у ЕУ имати на располагању 2,5 милијарди 
евра из фондова ЕУ, док сада може да користи

око 160 милиона евра 

     
Међу најпотцењенијим

занимањима
  Бити архитекта или координатор до-
гађаја може изгледати гламурозно, 
али дуго радно време и ниске плате 
их сврставају међу најпрецењенија 
занимања 2015. године, наводи се у 
извештају објављеном на сајту за тра-
жење посла CareerCast.com.
  Рачуновође, инжењери и менаџери 
за људске ресурсе можда немају исту 
привлачност, али они немају ни стрес 
ни дуго радно време, те су сврстани 
међу најпотцењенија занимања, по 
извештају CareerCast-а.
  Прецењена занимања су одабра-
на из ранг-листе 200 радних места 
CareerCast-а, у чему су фактори били 
стрес у вези са послом, конкуренција, 
нестабилност сектора и висок промет 
људи на тим радним местима. Сви 
потцењени послови имају потенцијал 
за напредовање, повољне изгледе за 
запошљавање, сигурност радног мес-
та и мали стрес.
  На листи најпотцењенијих зани-
мања 2015. године у САД на високом 
четвтом месту нашло се управо зани-
мање инжењер заштите животне сре-
дине, чија је просечна годишња плата 
80.890 долара с изгледима раста од 
15 одсто. Са искуством у инжењерству 
и науци, инжењери заштите животне 
средине могу да раде на свему - од 
рециклаже, воде и загађења вазду-
ха, до здравља. Инжењери заштите 
животне средине повезани су с будућ-
ношћу енергетике и неопходни су за 
свакодневни живот.
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

300

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОВЕРЕНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ 

ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА
О ЛИЧНОСТИ

На основу члана 34 Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 
члана 59 Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, 
број 97/08 и 104/09 - др. Закон 68/2012 - одлука УС и 107/2012), чла-
на 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,116/08 
и 104/09 и 99/14), члана 17 став 3, члана 20 и 21 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) 
и члана 3 став 5 и 6 Правилника о попуњавању радних места у Служби 
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о лич-
ности број: 110-00-5/2010-01 од 20.10.2010. године, 110-00-12/2013-04 од 
18. новембра 2013. године и број 110-00-00001/2015-01 од 02.03.2015. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ

ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Повереник за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, Булевар 
краља Александра 15 

II Радна места које се попуњавају:

1) Шеф Кабинета
одређен под редним бројем 67. чланом 47. Правилника 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности број: 110-00-
00004/2014-04 од 4. новембра 2014. године, положај 

трећа група
1 извршилац

Опис послова: руководи, координира и организује рад државних служ-
беника у Кабинету Повереника; организује и усклађује активности Пове-
реника и стара се о њиховом благовременом извршавању; сарађује са 
руководиоцима служби државних органа по захтеву Повереника; орга-
низује и координира пословне састанке; прати кореспонденцију и врши 
њену селекцију по надлежностима; припрема и потписује дописе у име 
Кабинета Повереника у складу са овлашћењима; стара се о организацији 
и координацији активности у вези међународне и друге сарадње Повере-
ника и државних органа, организација цивилног друштва, међународних 
државних и невладиних организација, у области заштите људских пра-
ва и слобода; стара се о извршењу саветодавно-аналитичких послова у 
вези са организовањем службених путовања и јавних наступа Поверени-
ка и његових заменика, о припреми подсетника и других материјала за 
њихове разговоре са страним делегацијама и званичницима из иностран-
ства као и о комуникацији са грађанима, односно њихових посета Пове-
ренику и о активности Повереника изван седишта органа; координира 
активности у вези међународне помоћи и пројеката; стара се о припре-
ми документације за поступање Повереника по захтевима за слободан 
приступ информацијама о раду или у вези са радом Кабинета; израђује 
извештаје о раду Кабинета и води евиденцију о државним службеницима 
у Кабинету и њиховим задужењима; обавља и друге послове које одреди 
Повереник.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или при-
родно-математичких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит, активно знање 
енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о општем 
управном поступку, Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, Закона о заштити података о личности, познавање права 
Европске уније из области заштите података о личности - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; активно знање енглеског језика - провераваће се усмено, 
разговором; вештина комуникације, организационе способности, вешти-
на руковођења и вештина логичног и аналитичког резоновања - провера-
ваће се усмено разговором и увидом у податке из пријаве.

2) Радно место интерног ревизора
самостални извршилац изван свих унутрашњих 

јединица, одређено под редним бројем 71. чланом 48. 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Служби Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности број: 110-
00-00004/2014-04 од 4. новембра 2014. године, звање 

виши саветник
1 извршилац

Опис послова: припрема и подноси на одобрење поверенику Нацрт 
повеље интерне ревизије, стратешког и годишњег плана интерне реви-
зије; сачињава планове обављања појединачне ревизије и спроводи 
годишњи план интерне ревизије; врши процену нових система за финан-
сијско управљање и контролних система; врши проверу примене закона и 
поштовања правила интерне контроле, оцену система интерне контроле 
у погледу адекватности, успешности и потпуности, давање савета када 
се уводе нови системи, процедуре или задаци; води евиденцију о финан-
сијској документацији и врши ревизију начина рада; успоставља сарадњу 
са екстерном ревизијом; врши остале задатке да би се остварила сигур-
ност у погледу функционисања система интерне ревизије; обавља и дру-
ге послове које одреди повереник.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке 
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 године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање седам година радног искуства на пословима реви-
зије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским послови-
ма, положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (Word, 
Internet, Excel).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити пода-
така о личности, Закона о буџетском систему, Правилника о заједнич-
ким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 
сектору и Правилника о заједничким критеријумима за организовање и 
стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање 
интерне ревизије у јавном сектору - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације - провераваће се усмено разговором.

3) Радно место за нормативне послове
Одсек за заштиту података о личности, Сектор за 

хармонизацију и сарадњу, одређено под редним бројем 
7. чланом 47. Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби Повереника 

за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра 

2014. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: прати остваривање заштите података о личности 
утврђене Уставом, законом, општеприхваћеним правилима међународ-
ног права, ратификованим међународним уговорима и законима, однос-
но документима Савета Европе, Европске уније и других међународних 
организација и институција чији је Република Србија члан или које одсли-
кавају европске принципе и вредности; припрема, односно учествује у 
припреми аката Повереника којима се даје иницијатива за доношење или 
измену прописа као и других предлога и препорука, у циљу спровођења 
и побољшања мера заштите података о личности и интеграције одгова-
рајућих међународних и европских стандарда у национални правни сис-
тем; прати примену прописа из области заштите података о личности; 
припрема, односно учествује у припреми аката Повереника којима се даје 
мишљење у вези са установљавањем нових збирки података, у случају 
увођења нове информационе технологије у обраду података о личности, 
о томе да ли се неки скуп сматра збирком података у смислу закона и о 
томе да ли одређени начин обраде представља специфичан ризик за пра-
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ва и слободе грађанина; прати судску праксу у материји заштите пода-
така, учествује у изради годишњег и посебних извештаја из делокруга 
Одсека и Сектора; обавља и друге послове које одреди шеф Одсека. 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, знање енглеског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање: Устава Републике 
Србије, Закона о општем управном поступку, Закона о слободном присту-
пу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о лич-
ности, Закона о тајности података, Јединствених методолошких правила 
за израду прописа - провераваће се разговором и усменом симулацијом 
конкретног проблема који се јавља на радном месту; знање рада на рачу-
нару - провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског 
језика и вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.

4) Радно место за нормативне и управне послове
Група за приступ инормацијама, Сектор за 

хармонизацију и сарадњу, одређено под редним бројем 
11. чланом 47. Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Служби Повереника 

за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра 

2014. године, звање виши саветник
1 извршилац

Опис послова: прати примену прописа из области заштите права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја и стања у тим облас-
тима, проучава последице утврђеног стања и  иницира мере за уна-
пређење ове области; припрема предлоге аката Повереника којима се 
даје иницијатива за измене и усаглашавања одредаба о доступности 
информацијама из других закона и подзаконских аката са законом који 
регулише слободан приступ информацијама од јавног значаја, предлоге 
аката којима се даје иницијатива за интеграцију одговарајућих међуна-
родних и европских стандарда у национални правни систем и ефикас-
није остваривања и унапређења права на доступност информацијама; 
припрема предлоге аката којима Повереник покреће поступак за оцену 
уставности и законитости закона и других општих аката; припрема миш-
љења, предлоге и сугестије Повереника о питањима доступности инфор-
мацијама од јавног значаја; прима странке и пружа им стручну помоћ 
у циљу ефикасног остваривања права на приступ информацијама од 
јавног значаја; поступа по поднетим представкама; прати судску праксу 
у материји доступности информација, у вези са управним споровима и 
поступцима по уставним жалбама, пред надлежним националним судови-
ма и међународне судске и друге праксе; учествује у изради годишњег и 
посебних извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове које 
одреди помоћник генералног секретара.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит, познавање енглеског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Устава Републике 
Србије, Закона о општем управном поступку, Закона о слободном присту-
пу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о лич-
ности, Закона о тајности података, Јединствених методолошких прави-
ла за израду прописа - разговором и усменом симулацијом конкретног 
проблема који се јавља на радном месту; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика и вештина 
комуникације - усмено, разговором.

5) Радно место за међународну сарадњу
Сектор за хармонизацију и сарадњу, одређено под 

редним бројем 5. чланом 47. Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Служби 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности број: 110-00-00004/2014-04 од 4. 

новембра 2014. године, звање млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: обавља послове у вези са остваривањем међународне 
сарадње; учествује у припреми протокола, меморандума и других аката 
о међународној сарадњи и помоћи; прикупља и анализира документа-

цију и учествује у изради анализа и извештаја које служе као стручна 
основа у циљу остваривања међународне сарадње; припрема материјале 
од значаја за реализацију програма посета, односно учешћа повереника, 
односно заменика повереника и руководиоца Сектора на међународним и 
домаћим скуповима; обавља стручне послове око организације специјал-
них догађаја (трибине, семинари, округли столови, јавне расправе, пре-
зентације, конференције и др); израђује извештаје о оствареној међуна-
родној сарадњи Повереника, заменика повереника и Службе побереника, 
као и о реализацији одређених протоколарних активности; учествује у 
изради годишњег и посебних извештаја из делокруга Одсека и Сектора; 
обавља и друге послове које одреди помоћник генералног секретара.

Услови:  стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, радно искуство у струци од једне година или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити пода-
така о личности - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; знање енглеског језика и вештина кому-
никације – усмено, разговором.

6) Радно место за послове инспекцијског надзора 
у области заштите података о личности у органима 
територијалне аутономије и јединицама локалне 
самоуправе, другим органима и организацијама 
којима је поверено вршење јавних овлашћења

Одсек II - за надзор над заштитом података у органима 
територијалне аутономије и јединицама локалне 

самоуправе, другим органима и организацијама којима 
је поверено вршење јавних овлашћења, Одељење I - 
за надзор над заштитом података у органима власти, 

Сектор за надзор, одређено под редним бројем 45. 
чланом 47. Правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Служби Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података 

о личности број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра 
2014. године, звање виши саветник

1 извршилац

Опис послова: врши послове надзора над спровођењем закона, других 
прописа и општих аката у области заштите података о личности; утврђује 
чињенично стање у вези са обрадом података и предузимањем мера тех-
ничке, кадровске, организационе, софтверске и друге заштите подата-
ка од стране руковаоца и обрађивача података, а које је од утицаја за 
доношење одлуке Повереника у поступку надзора или поступку по жал-
би, захтеву за мишљење и слично, у складу са овлашћењима утврђеним 
законом; предузима превентивне мере ради спречавања недозвољене 
обраде и ради унапређења заштите података; израђује нацрте решења, 
захтева за покретање прекршајног поступка, упозорења и других ака-
та и мера које Повереник, у складу са законом, доноси, односно преду-
зима на основу налаза о инспекцијском надзору; учествује у припреми 
предлога аката којима Повереник даје инструкције за поступање у спро-
вођењу прописа о заштити података или којим иницира измену прописа 
у овој области; сарађује са органима надлежним за надзор над заштитом 
података у другим државама; учествује у изради годишњег и посебних 
извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове које одреди 
помоћник генералног секретара, односно по овлашћењу Повереника.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или тех-
ничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског 
језика и рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о слобод-
ном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити пода-
така о личности - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика и вештина 
комуникације - усмено, разговором.

Администрација и управа 
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7) Радно место за подршку у општим и заједничким 
пословима

Одсек за правне послове, Сектор за заједничке послове, 
одређено под редним бројем 58. чланом 47. Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

у стручној Служби Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности број: 110-
00-00004/2014-04 од 4. новембра 2014. године, звање 

саветник
1 извршилац

Опис послова: припрема документацију за вођење евиденција основ-
них средстава и води евиденције основних средстава у Служби Повере-
ника; води рачуна о исправности опреме у употреби; евидентира потребе 
за поправкама као и потребама за набавком нових средстава; стара се 
о уређењу и адекватној употреби службеног простора; стара се о наба-
вци, евидентирању, утрошку, чувању, складиштењу и подели потрош-
ног канцеларијског материјала; води евиденцију задужења запослених 
инвентаром, информатичком опремом и другим средствима која су им 
дата на употребу; учествује и помаже пописним комисијама у току попи-
са; надгледа фактичку реализацију уговора из области јавних набав-
ки; учествује у организовању скупова; обавља послове ажурирања и 
коришћења базе података о запосленима и учествује у изради извештаја 
и информација о подацима запослених у Поверенику; прикупља податке 
ради израде анализа потреба за обукама запослених и планова и програ-
ма развоја запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, 
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о држав-
ним службеницима, Закона о буџетском систему, Закона о јавној своји-
ни и Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог са стварним стањем рачуноводству - провераваће се 
усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом 
на рачунару; познавање енглеског језика и вештина комуникације - про-
вераваће се усмено, разговором.

8) Радно место за послове писарнице
Група за послове писарнице, Сектор за заједничке 

послове, одређено под редним бројем 64. чланом 47. 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у стручној Служби Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности број: 110-00-00004/2014-04 од 4. новембра 

2014. године, звање референт
2 извршиоца

Опис послова: врши пријем поште и поднесака; отвара, прегледа и рас-
поређује приспелу пошту, заводи акте у одговарајућу електронску еви-
денцију или другу врсту успостављене евиденције; доставља предмете 
у рад; здружује предмете; припрема и експедује пошту; води прописану 
евиденцију о отпремљеним пошиљкама; разводи и припрема предмете за 
архивирање; поступа са документима који су означени степеном тајности 
на начин прописан подзаконским актима; стара се о уредном ажурирању 
архивске и других књига; по потреби врши пријем странака и даје усмена 
обавештења о кретању предмета; обавља и друге послове из делокруга 
рада Групе по налогу руководиоца групе 

Услови: средња школа друштвеног или техничког смера, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање две годи-
не, познавање енглеског језика и рада на рачунару (MS Office пакет и 
интернет).

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о држав-
ним службеницима, Уредбе о канцеларијском пословању органа државне 
управе, Уредбе о електронском канцеларијском пословању органа 
државне управе Упутства о канцеларијском пословању органа државне 
управе - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика и 
вештина комуникације - провераваће се усмено, разговором.

III 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 услове за оглашено 

радно место, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар 
краља Александра 15, почев од 14. јуна 2016. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени путем телеграма или имејл адресе коју наведу 
у својим пријавама. 

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

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

VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава пот-
писана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за овлашћеног интер-
ног ревизора у јавном сектору (за радно место под редним бројем 2.).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу 
фотокопије доказа, исте морају бити оверене код јавног бележника, у 
општини или суду.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Повереник за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности, 11000 Београд, Булевар 
краља Александра 15, са назнаком „За јавни конкурс”.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
Невенка Миловановић, тел. 011/3408-910, од 10.00 до 14.00 часова и на 
e-mail: nevenka.milovanovic@poverenik.rs.

Опште напомене: Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном сручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележ-
ника, у општини или суду, као и непотпуне, неблаговремене, недопуште-
не, непотписане и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком 
конкурсне комисије. Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражена документа. 

Посебне напомене
I - положај: Рад на положају траје 5 година, место рада је Београд, 
Булевар краља Александра 15. Лице које нема положен државни струч-
ни испит може да поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да 
пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне 
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс и да Поверенику за информације од јавног значаја и зашти-
ту података о личности достави доказ о положеном државном стручном 
испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс за попуњавање положаја.

II - извршилачка радна места: Радни однос се заснива на неодређе-
но време, место рада је Београд, Булевар краља Александра 15. Канди-
дати за извршилачка радна места који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати који немају 
положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, а 
испуњавају остале услове за рад на овом радном месту, могу обављати 
послове овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору најдуже годи-
ну дана од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за 
хармонизацију Министарства финансија, у смислу члана 33. Правилника 
о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методо-
лошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јав-
ном сектору.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Повереника за инфор-
мације од јавног значаја и заштиту података о личности: www.poverenik.

Администрација и управа 
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rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа 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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18 став 2, 
члана 19 став 2, члана 20 ст. 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4476/2016 од 5. 
маја 2016. године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У 

ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Генерални секретаријат 
Владе, Београд, Немањина 11

II Радно место којe се попуњава:

Радно место за подршку пословима комисије
у Служби Комисије за стамбена питања и расподелу 

службених зграда и пословних просторија и Комисије за 
утврђивање штете од елементарних непогода у Сектору 

за припрему и обраду седница Владе и радних тела 
Владе, у звању млађи саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж 
или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен 
државни стручни испит; познавање страног језика; познавање рада на 
рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном постуку: вештина логичког и аналитичког резоновања - 
писмено, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачуна-
ру - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање Закона 
о државним службеницима, Уредбе о канцеларијском пословању органа 
државне управе и Пословника Владе - провераваће се усмено; вештина 
комуникације и мотивација за рад - усмено.

III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено 
време. 

IV Место рада: Београд, Немањина 11.

V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални секретаријат Владе, 
Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс”.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ната-
ша Симић, контакт телефон: 011/361-98-30.

VII Услов за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

VIII Рок за подношење пријава je осам дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са био-
графијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена 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 стече-
но радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или 
другог доказа о познавању страног језика. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Државни службеник који се пријављује 
на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

X Са кандидатима чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место провера стручне оспособљености, знања и вештина, 
обавиће се почев од 6. јуна 2016. године, у просторијама Генералног 
секретаријата Владе, у Београду, Немањина 11 и у Служби за управљање 
кадровима, Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефонским путем и путем телеграма, на адресе и бројеве 
телефона које су навели у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини или суду, као и неблаговреме-
не,  непотпуне и нејасне пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног секретаријата Вла-
де, веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
веб-страници (порталу) е-управе, на огласној табли, интернет презен-
тацији и периодичном издању огласа „Послови“ Националне службе за 
запошљавање.

РЕПУБЛИЧКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Београд, Немањина 11

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

I Орган у коме се радно место попуњава: Републички секретаријат 
за законодавство, Београд, Немањина 11

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за стручне послове којима се 
обезбеђује нормативно-техничка и језичка ваљаност 

аката у поступку њиховог доношења - у звању 
саветник

Одељење за правнотехничку редактуру превода 
правних тековина Европске уније и методологију 

израде прописа
1 извршилац

III Место рада: Београд, Немањина 11

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

V Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из 
области лингвистике, односно филологије - нa oснoвним aкaдeмским 
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским 
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студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким 
струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд 
нajмaњe чeтири гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, 
најмање три године радног искуства на пословима у одговарајућем 
степену образовања и одговарајућој научној области, односно струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (Microsoft 
Office Word, Internet Explorer, Outlook Exppres).

VI Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују 
у изборном поступку и начин њихове провере: познавање извора 
права Европске уније, органа Европске уније и значаја и улоге правно-
техничке редактуре у припреми правних тековина Европске уније на срп-
ском језику - усмено, кроз разговор са кандидатом; познавање рада на 
рачунару (Microsoft Office Word, Internet Explorer, Outlook Exppres) - прак-
тичним радом на рачунару и вештина комуникације - усмено, кроз разго-
вор са кандидатом.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења: Дарко Рас-
поповић, виши саветник у Републичком секретаријату за законодавство, 
тел. 011/363-3286.

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Републички секретаријат за 
законодавство, 11000 Београд, Немањина 11, са назнаком: „За јавни кон-
курсˮ.

X Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана прија-
ва са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фото-
копија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или у суду или код јавног бележника.

XI 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 услове за оглашено 
радно место, конкурсна комисија обавиће разговор у просторијама Репу-
бличког секретаријата за законодавство, други спрат, соба 62, Београд, 
Немањина 11, од 3. јуна 2016. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом, на бројеве и адресе наведене 
у пријавама.

XII Трајање радног односа: за наведено радно место радни однос 
се заснива на неодређено време. Кандидат који први пут заснива радни 
однос у државном органу подлеже пробном раду од шест месеци. Канди-
дат без положеног државног стручног испита прима се на рад под усло-
вом да тај испит положи до окончања пробног рада. 

Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, као и непотписане, непотпуне, неблаговремене, неразумљиве или 
недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на веб-страници Републичког секретаријата 
за законодавство, на веб-страници Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. На веб-страници 
Службе за управљање кадровима кандидати који конкуришу могу се 
упознати и са описом послова за наведено радно место.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени глас-
ник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - испр., 64/07, 67/07, 116/08 
и 104/09) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У 

КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Канцеларији за борбу 
против дрога, Београд, Ресавска 24

II Радно место које се попуњава:

Радно место за финансијске послове и стручну 
подршку, у звању саветник

под редним бројем 3. у Правилнику о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији 

за борбу против дрога
1 државни службеник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, тех-
ничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и радно искуство у струци од нај-
мање три године.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Закона 
о државним службеницима и познавање Уредбе о оснивању Канцеларије 
за борбу против дрога и делокруга Канцеларије - провераваће се усменим 
путем (разговор); вештина комуникације - усмено.
III Место рада: Београд, Ресавска 24.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларија за борбу против 
дрога, Ресавска 24, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: Радивоје Попо-
вић, тел: 011/311-30-12

Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног 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: потписана пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија 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 рад-
ном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство).
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са 
кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна 
места, провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном 
поступку обавиће се у периоду од 1. до 3. јуна 2016. године, са почетком 
у 09.00 часова, у Београду, у просторијама Канцеларије, Ресавска 24, а о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени на бројеве телефона 
које су доставили у пријави.

НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa 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 
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положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Државни служ-
беник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

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

Овај оглас се објављује на веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www. suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници 
и у 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.

ЈАГОДИНА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА

ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I  6

Курир месне канцеларије
на одређено време од 4 месеца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и најмање шест месеци радног искуства. 
Поред посебних услова кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима, и то: да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, да има општу здрав-
ствену способност. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

КРАГ УЈЕВАЦ
ОПШТИНА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКА УПРАВА
34310 Топола, Булевар краља Александра I 9

тел. 034/811-008 лок. 203, 034/811-698

Извршилац за послове пријема странака и протокола
у Служби за скупштинске, заједничке послове и 

информисање, на одређено време до повратка раднице 
са боловања, породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава сходно члану 6 
Закона о радним односима у државним органима (“Службени гласник РС”, 
бр, 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05) су: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да има IV степен стручне спреме, средња школа, област пољоприв-
реде, положен стручни испит за рад у органима управе и 3 године рад-
ног искуства у струци; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци, или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органима; да испуњава 
друге услове утврђене законом, другим прописима или актом о система-
тизацији радних места у органу. Уз пријаву на оглас кандидат обавезно 
подноси следећа документа: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије (ове-
рена фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о здравственој спо-
собности (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу 
(уверење издаје полицијска управа); уверење да против лица није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница (уверење издаје надлежни 
суд). Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Пријаве послати на адресу: Општина Топола 
- Општинска управа, 34310 Топола, Булевар краља Александра I 9, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос“ или предати лично 
на писарници Општинске управе. Контакт тел. 034/811-008, локал 203 и 
034/811-698 (начелник Општинске управе Општине Топола). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КРАЉЕВО
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима пореског извршитеља
на одређено време до повратка одсутног радника, 
у Служби за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање 1 године радног искуства. 
Поред наведених услова, потребно је да кандидати испуњавају опште 
услове предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), 
и то: да су држављани РС; да су пунолетни; да имају општу здравстве-
ну способност; да имају прописану стручну спрему; да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу; да испуњавају друге услове утврђене законом, другим 
прописима или актом о систематизацији радних места у органу. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању услова подносе се на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРУШЕВЦА

37000 Крушевац, Газиместанска 1
тел. 037/414-750

Извршилац за стручно-оперативне послове
у Служби за информатику, у Одељењу за општу управу 

и заједничке послове
на одређено време до 12 месеци 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима, потребно је да кандидат испуњава и 
следеће услове: високо образовање стечено на студијама првог степе-
на, односно на студијама у трајању до три године, виша техничка школа 
за индустријски менаџмент, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и најмање једна година радног искуства. Уз пријаву на 
оглас са биографијом, кандидати су дужни да доставе и потребна доку-
мента, у оригиналу или овереној фотокопији - диплому којом се потврђује 
стручна спрема, извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сход-
но Закону о матичним књигама објављеном у “Службеном гласнику РС” 
бр. 20/09 и 145/14), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
оригинал лекарског уверења (не старије од 6 месеци), уверење основног 
и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница (издато након објављивања овог огласа), уверење поли-
цијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу (издато након 
објављивања овог огласа), потврду издату од послодавца као доказ о 
радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за рад у органи-
ма државне управе. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве као 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у суду или општини, неће се узети у разматрање. 
Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за под-
ношење пријаве.

НИШ
ЦЕНТАР ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ

18360 Сврљиг, Боре Прице 2
тел. 018/821-059

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: висока стручна спрема хуманистичких наука (високо образо-
вање на студијама другог степена - дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске 
студије или високо образовање на основним студијама); најмање 3 годи-
не радног искуства у управљању организацијама у области којима се 
установа бави; да се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и 
да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање 
дужности директора; држављанство Републике Србије; општа здравстве-
на способност. Приликом избора кандидата за директора, управни одбор 
ће ценити и следећа допунска знања и способности: познавање посло-
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вања организација у области делатности којом се установа бави и упра-
вљања њиховим ресурсима; искуство у управљању средствима, људским 
и осталим ресурсима; искуство у иницирању, организацији и реализацији 
културних и спортских манифестација; резултате у анимацији и едукацији 
публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристич-
ке понуде културним и уметничким програмима и производима; способ-
ност комуникације са јавношћу. Пријава на јавни конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, подат-
ке за контакт (телефон, имејл), податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног стажа, са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и податке о допунским 
знањима и способностима. Уз пријаву приложити: предлог програма рада 
и развоја установе за период од 4 године; оверену копију дипломе или 
уверења о стеченој стручној спреми; потврду или други доказ о радном 
искуству у управљању организацијама у области којима се установа бави; 
биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују иску-
ство у раду из делокруга рада установе; уверење надлежног органа да 
се против кандидата не води истрага и уверење надлежног органа да 
против њега није покренута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности (уверења не старија од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених. Изборни поступак спровешће се увидом у податке из 
пријаве учесника конкурса, увидом у документа и доказе достављене уз 
пријаву и усменим разговором са учесницима конкурса који су поднели 
благовремене и потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају усло-
ве конкурса, на основу кога ће се процењивати и познавање пословања 
установа овог типа и поседовање организаторских способности кандида-
та. Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени (мејлом, телефоном, 
телеграмом и др). Документа се достављају у оригиналу или у фотокопији 
овереној код надлежног органа. Директора установе именује Скупштина 
општине Сврљиг, на период од 4 године, на предлог Управног одбора. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити поштом 
или лично на горенаведену адресу, са назнаком: “За јавни конкурс за 
избор директора Центра за туризам, културу и спорт”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖ АРЕВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Оглас објављен 27.04.2016. године у публикацији “Послови” 
поништава се у целости.

ОПШТИНСКА УПРАВА
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165

Возач
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV степен стручне спреме), положен 
возачки испит најмање Б категорије, 1 година радног искуства. Уз пријаву 
на оглас доставити доказ: да је лице држављанин Републике Србије - 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте (све странице), да има прописану стручну спрему (оверена 
фотокопија дипломе), доказ да има прописано радно искуство (оверена 
фотокопија радне књижице), уверење о општој здравстеној способности 
(лекарско уверење), уверење да се не води истрага, нити се спроводе 
истражне радње, нити се води кривични поступак по оптужници и оптуж-
ном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас са потребном документацијом слати на адресу: Општинска управа, 
12300 Петровац на Млави, Српских владара 165. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦ А
ОПШТИНА РУМА

ОПШТИНСКА УПРАВА
22400 Рума, Орловићева 5
тел: 022/433-910, лок. 121

Послови остваривања права избеглица и интрено 
расељених лица

на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 
посла

Опис радног места: обављање свих стручних послова на непосредном 
остваривању права и побољшању животног положаја избеглица и интер-
но расељених лица, посебно укључујући: рад на расписивању јавних 
огласа за доделу грађевинског материјала, кућа са окућницом, пакета са 
храном, огревног дрвета, једнократне финансијске помоћи; питања уки-
дања и продужавања статуса избеглих и прогнаних лица; евидентирање 
пресељења и досељења на територију општине или промена адресе на 
територији општине; рефундирање погребних трошкова за преминуле у 
избегличком статусу; обавља и друге послове по налогу и упутствима 
руководиоца.

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету и стечен академски назив 
дипломирани - мастер правник, дипломирани - мастер социолог или мас-
тер инжењер; најмање једна година радног искуства у оквиру захтева-
не стручне спреме; положен државни стручни испит за рад у органима 
управе.

Послови комуналног надзора
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

Опис радног места: непосредно извршава надзор над спровођењем зако-
на и општинских одлука из комуналне делатности, обавља стручне и 
друге послове у припреми решења која доноси одељење, као и друге 
послове по налогу и упутствима шефа одељења и начелника Општинске 
управе.

УСЛОВИ: завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању 
грађевинске, техничке, економске или пољопривредне струке, најмање 
једна година радног искуства у оквиру захтеване стручне спреме, поло-
жен државни стручни испит за рад у органима управе.

ОСТАЛО: Кандидати поред наведених посебних услова морају испуња-
вати и опште услове предвиђене чланом 6 Закона о радним односима 
у државним органима, односно: да су држављани Републике Србије, да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, као и да поседују општу здравствену спо-
собност. Кандидат је дужан да као доказе о испуњавању свих захтева-
них услова приложи следећу документацију: биографију (CV), диплому 
о захтеваном степену и врсти стручне спреме, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о некажњавању (издаје орган унутрашњих 
послова - СУП), доказ о стеченом радном искуству (оверена фотоко-
пија радне књижице, поврда, уверење), уверење о положеном држав-
ном стручном испиту. Након одлуке о избору, а пре уручења решења о 
заснивању радног односа, кандидати су у обавези да доставе и уверење 
о општој здравственој способности (издаје надлежна здравствена уста-
нова). Сва документа неопходно је приложити у оригиналу или овереној 
копији, док датум издавања уверења о држављанству Републике Србије 
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и уверења о некажњавању не сме бити старији од шест месеци. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се путем поште, на 
адресу: Општинска управа Oпштине Рума, 22400 Рума, Орловићева 5, са 
назнаком „За оглас” или предајом на шалтеру писарнице, на истој адреси. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање. 
За све информације о огласу контактирати персоналну службу Општин-
ске управе, на број телефона: 022/433-910, локал 121.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ШИД

22240 Шид, Карађорђева 2
тел. 022/712-122

Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и 
здравствену заштиту и радне односе

на одређено време ради замене привремено одсутног 
запосленог 

УСЛОВИ: високо образовање стечено у образовном-научном пољу прав-
них наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године - дипломирани правник, 1 година радног искуства са прописаном 
стручном спремом, познавање рада на рачунару и положен државни 
стручни испит.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да испуњава и опште 
услове и то: држављанство Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому о стручној спреми, уверење надлежног суда да 
нису осуђивани за наведено кривично дело. Лекарско уверење о здрав-
ственој способности се доставља након доношења одлуке о избору кан-
дидата.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566, локал 101

Послови спремачице
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова, прописаних чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, број 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове - основно образовање. Уз пријаву 
на оглас доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у 
оригиналу или овереној фотокопији, и то: диплому о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уверење о здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат. Пријаве се подносе начелнику Градске управе за опште и 
заједничке послове Града Сремска Митровица, на горенаведену адресу, 
са назнаком „За оглас - послови спремачице”. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ који издаје Национална 
служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Информације на тел. 022/610-566, локал 101.

ВАЉЕВО
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ
РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 27.04.2016. у публикацији “Послови” поништа-
ва се у целости.

ЗАЈЕЧАР
ГРАДСКА УПРАВА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови инспектора за заштиту животне средине
на одређено време до 24 месеца

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, сагласно 
Правилнику о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места 
у Градској управи Града Зајечара: VII степен стручне спреме, факултет 
заштите на раду, односно стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства у 
струци. Уз пријаву кандидати подносе на наведену адресу извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; доказ о 
прописаној стручној спреми (оверена копија дипломе). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, пријаве слати на наведену 
адресу са назнаком “За оглас” или доставити лично у Градски информа-
тивно-услужни центар Градске управе Града Зајечара.

        Трговина и услуге

“KLEFFMANN” DOO
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3247-031, 011/7702-494
064/7088-564, 063/331-938

Теренски анкетар
рад на терену, на територији Републике Србије

10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил. 
Врста радног односа: уговор о делу. Пожељно је искуство на пословима 
анкетирања или у теренском раду, као и возачка дозвола Б категорије. 
Теренско анкетирање се врши на територији општине пребивалишта или 
у суседној најближој општини, у периоду од 01.06.2016. до 15.07.2016. 
године. Послодавац организује обавезну обуку у трајању од 2 до 3 сата, у 
току договореног дана, у Новом Саду или Београду. Трошкове пута (дола-
зак на обуку) и теренске трошкове (аутобуске карте или рачуне за гори-
во), такође рефундира послодавац. Конкурс је отворен до 31.05.2016. 
године. Кандидати могу да се јаве послодавцу на горенаведене бројеве 
телефона. Лица за контакт: Весела Манасијевић и Бранислав Милић.

СЗАТР СУЗУКИ СЕРВИС
11000 Београд, Љубићка 7

тел. 063/202-506

Ауто-механичар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; познавање рада на 
рачунару; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 3 године; пробни 
рад 1 месец. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/20-2506. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПРО“ ДОО
Панчево, Светозара Марковића 87

termoenergetik.pro@gmail.com
тел. 013/3670-70
Хигијеничар

УСЛОВИ: 3 месеца радног искуства. Контакти са послодавцем: директ-
но упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, 
јављање кандидата на телефон број 013/3670-70, достављање радних 
биографија на увид. Лице за контакт: Роберт Абци.

Бравар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: 6 месеци радног искуства, возачка дозвола Б категорије; терен-
ски рад - рад ван просторија послодавца; обезбеђен превоз; обезбеђен 
смештај; обезбеђена исхрана. Контакт са послодавцем: директно упући-

Администрација и управа / Трговина и услуге



   | Број 674 | 18.05.2016. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

вање кандидата према договореним терминима за разговор, слање 
пријаве мејлом. Лице за контакт: Роберт Абци.

Технички секретар
УСЛОВИ: 6 месеци радног искуства, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); обезбеђена исхрана. Контакт са 
послодавцем: директно упућивање кандидата према договореним терми-
нима за разговор, слање пријавa мејлом. Лице за контакт: Роберт Абци.

УР “ШЕБЕШФОК”
25270 Бездан, Шебешфок 110

тел. 066/003-777
e-mail: pikecmilan@gmail.com

Конобар
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме; услуживање гостију; рад 
у сменама.

Кувар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; кувар једноставних јела; рад у 
сменама.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА И
ПРЕНОЋИШТЕ „М-ПИКЕЦ“

25272 Бачки Моноштор, Ивана Горана Ковачића 25
тел. 062/787-981

е-mail: pikecsinisa@gmail.com

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; кувар једноставних јела; рад у 
сменама; обезбеђен превоз; пробни рад 1 месец.

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III, IV степен стручне спреме; услуживање гостију; рад у 
сменама.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГЕ
“FULL HAND” DOO

22400 Рума, Главна 176/ЛТБ 4, Тржни центар „Атријум“
тел. 022/430-237

e-mail: dlukssistem@gmail.com

Административни радник
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; познавање рада у MS 
Office-у; пожељно али не и неопходно радно искуство; одговорност; ред 
и дисциплина у тимском раду. CV послати на горенаведени мејл.

СЕРВИС “ФИЈАТИНО” ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 154

тел. 021/523-572
e-mail: fiatino@gmail.com

Ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, сервисни ауто-механичар или III степен ауто-механи-
чар; радно искуство до 3 године; основна информатичка обука; пожељна 
А и Б категорија; самосталност у раду; пожељно знање енглеског или 
немачког језика; пожељно поседовање сертификата. Пријава кандидата 
на горенаведени телефон, према договореном термину за разговор доћи 
лично на горенаведену адресу и поднети биографијом на увид. Лице за 
контакт: Драган Резач. Рок за пријаву: 30 дана.

“МОНАРХ” ДОО
21203 Ветерник, Јована Обреновића 13

тел. 064/6757-209
e-mail: monarh.miroslav@gmail.com

Шивач
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, шивач конфекције; пожељно искуство на равноште-
пајућим и машинама ендлерица и ибердек. Пријаве слати на горенаведе-
ни мејл или се јавити на горенаведени број телефона. Лице за контакт: 
Мирослав Крстановић. Рок за пријаву: 30 дана.

„ГЕА И.С.“ АГЕНЦИЈА ЗА
КОМПЈУТЕРСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА

21000 Нови Сад, Арсенија Максимовића 25
тел. 021/2155-555

e-mail: office.srb@geacentar.com

Телефонски комерцијалиста
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен пољопривредног или економ-
ског смера; основна информатичка обука; мађарски језик - средњи ниво; 
пожељно радно искуство и брзо куцање. Пријаве слати на горенаведе-
ни мејл. Контакт са послодавцем од 09 до 12 часова, на адреси Корне-
лија Станковића 19, Нови Сад, лице за контакт: Јасна Мишковић. Рок за 
пријаву: до 31.05.2016. године.

SECURITAS SERVICES DOO
11070 Београд, Милентија Поповића 9

тел. 060/8592-108

Службеник обезбеђења
за рад у Новом Саду, на одређено време 12 месеци

60 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III степен стручне спреме; да су кандидати 
минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Рад у сменама и ван просторија 
послодавца. Јављање кандидата на горенаведени број телефона, лице за 
контакт: Зоран Гаћеша и 060/8592-550, лице за контакт: Далибор Ђурић. 
Рок за пријављивање је 25 дана.

SLIM LINE DOO
21000 Нови Сад, Радничка 26

тел. 063/8183-493
e-mail: office@slim-line.co.rs

Педикир - маникир
пробни рад 3 месеца, на одређено време до повратка 

одсутног радника

УСЛОВИ: III степен педикир или II степен помоћни маникир - педикир; 
пожељно радно искуство, рад у сменама. Јављање кандидата на горена-
ведени број телефона, лице за контакт: Катарина Рот. Рок за пријаву: до 
30.05.2016. године.

СУР ПР “ЊАМА-ЊАМА-ЊАМА”
21000 Нови Сад, Гајева 1

тел. 069/1301-982
e-mail: miljan13@yahoo.com

Радник у ресторану брзе хране
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, да је кандидат дуже од 6 
месеци на евиденцији НСЗ; пожељно радно искуство; познавање енглес-
ког језика - почетни ниво; рад у сменама; обезбеђена исхрана. Јављање 
кандидата на горенаведени број телефона, лице за контакт: Миљан Вуко-
вић. Рок за пријаву је: 31.05.2016. године.

Трговина и услуге
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MITROS FLEISCHWAREN D.O.O.
Сремска Митровица, Јарачки пут бб

Mitros Fleischwaren д.о.о. је активно привредно друштво са седиштем у 
Сремској Митровици, основано 11.02.2015. године, чији власник је аус-
тријска компанија Gierlinger Holding GmbH. За почетак наших активности 
у Србији везаних за производњу прерађевина од меса, тражимо система-
тичну и одговорну особу за позицију:

Руководилац контроле квалитета
Основна задужења: успостављање, имплементација, развијање, одржа-
вање и ажурирање система менаџмента квалитета и безбедности хране у 
складу са принципима добре произвођачке и хигијенске праксе, захтеви-
ма система ХАЦЦП и стандарда ИСО 22000; осигуравање стварања свести 
и адекватно информисање о захтевима квалитета и безбедности хране 
на свим нивоима; спровођење обука о хигијенско-санитарним мерама и 
менаџменту квалитета и безбедности хране; инспекција улазне, процесне 
и завршне контроле сировина и материјала, услуга и производа; сарадња 
са екстерно ангажованим предузећима за ДДД услуге, отпад и лабора-
торијска испитивања; праћење, контрола и примена законских и других 
важећих прописа, кодекса и директива из делокруга контроле квалитета 
и безбедности хране; сарадња са инспекцијама и екстерним установама 
од значаја за делокруг рада; обављање и других послова по налогу непо-
средног руководиоца.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер прехрамбене технологије; познавање 
система безбедности хране; искуство у прехрамбеној индустрији 5 годи-
на; знање енглеског језика; пожељно знање немачког језика; познавање 
рада на рачунару

Нудимо вам прилику да постанете део тима који почиње своје актив-
ности на подручју Републике Србије, могућност да будете подршка истом 
и искажете своје потенцијале. Уколико се видите у претходном опису, 
позивамо вас да пошаљете своју радну биографију на e-mail: bp@mitros.
rs и lb@mitros.rs, наводећи позицију за коју конкуришете или путем поште 
на адресу: Mitros Fleischwaren д.о.о. Сремска Митровица, Јарачки пут бб 
или донесете лично. Биће контактирани само кандидати који буду ушли 
у ужи избор.

“ЂУЂА ГИУГИА” Д.О.О.
36000 Краљево, Жича 756

тел. 036/5817-125
e-mail: office@giugia.com

Оператер за рад на ЦНЦ машинама у производњи
на одређено време од месец дана 

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар за финалну обраду дрве-
та, техничар за компјутерско управљање. Теренски рад, рад у сменама, 
исхрана обезбеђена. Обука је код послодавца. 

Столар за рад у производњи
на одређено време од месец дана 

5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, столар. Теренски рад, рад у сменама, 
исхрана обезбеђена. Обука је код послодавца. 

Помоћни радник у производњи врата и прозора
на одређено време од месец дана 

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, без обзира на занимање. 
Теренски рад, рад у сменама, исхрана обезбеђена. Обука је код посло-
давца.
ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Особа за контакт Весна Стојановић, тел. 036/5817-125, од 8 до 
15 часова, сваког дана.

UR “ROSCOS”
21000 Нови Сад, Александра Тишме 6

тел. 065/2212-760
e-mail: stellazkh@gmail.com

Рад на роштиљу и гиросу
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец; да је 
кандидат минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ; рад у сменама; пожељно 
радно искуство. Пријаве на горенаведени број телефона, лице за контакт: 
Бојан Милетић. Рок за пријаву: до 31.05.2016. године.

ГЕОДЕТСКА АГЕНЦИЈА
„ГЕО-РАД-ПРО“

31000 Ужице, Југ Богданова бб
тел. 064/4070-056

Дипломирани инжењер геодезије
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, дипломирани инжењер гео-
дезије или инжењер геодезије; теренски и канцеларијски послови; возач-
ка дозвола Б категорије; стручни испит или лиценца (пожељна али није 
неопходна). Пријаве слати на имејл: lilacea1@gmail.com.

                Mедицина
 

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19

тел. 037/811-343

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одсеку кућног лечења, Одељење за 

здравствену заштиту одраслих становника са хитном 
медицинском помоћи и кућним лечењем

Опис посла: обавља послове терапије у кући болесника, разводи ампу-
лиране лекове, врши припрему завојног материјала потребног за давање 
терапије на терену; управља санитетским возилом по потреби службе и 
води бригу о истом; обавља и друге послове из своје струке по налогу 
главне сестре и начелника службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи смер, IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и дозвола за рад - лиценце изда-
те од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или решење о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Кандидати уз пријаву 
као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи траженог смера, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, потврду Националне службе за запошљавање, 
потврду - препоруку о радном искуству на пословима здравствене струке 
након положеног стручног испита, оверену фотокопију дозволе за рад 
- лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за послове на које се примају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, које нису у складу са условима, 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 012/678-113

Медицинска - сестра техничар
на одређено време 24 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, средња медицинска школа 
- општи смер, положен стручни испит. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене, до повратка 

привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, средња медицинска школа, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Приликом пријаве кандидати су дужни да поднесу: овере-
ну фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених или оверену 
фотокопију извода, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и кратку биографију. 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, додат-
но образовање или оспособљености...). Кандидати су дужни да у прија-
ви наведу за које радно место конкуришу. Рок за подношење пријава је 

Трговина и услуге / Медицина
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8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документа-
цијом, неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата документа 
неће бити враћена кандидатима. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

Београд, Франше д’Епереа 5

Медицински техничар
за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора 
испуњавати и следеће посебне услове: средња стручна спрема, медицин-
ска школа - општи смер; положен стручни испит за звање медицински 
техничар; дозвола за рад - лиценца, издата од надлежног органа (ако је 
кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу). Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотоко-
пију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној меди-
цинској школи - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопију лиценце 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 
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”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избо-
ру кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење 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 уго-
вора 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 оте-
жаним условима; уверење да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења 
полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безуслов-
ну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање 
- М образац и радну књижицу.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

1. Дипломирани правник
у Служби за медицинске послове

2. Дипломирани економиста
у Служби за медицинске послове

3. Дипломирани инжењер информатике
у Центру за промоцију здравља, анализу и планирање, 

организацију здравствене заштите и информатику и 
биостатистику у здравству

4. Дипломирани хемичар
у Центру за хигијену и хуману екологију

5. Лекар опште медицине
Центар за промоцију здравља, анализу и планирање, 
организацију здравствене заштите и информатику и 

биостатистику у здравству, Центар за микробиологију
2 извршиоца

6. Медицинска сестра - техничар
Центар за промоцију здравља, анализу и планирање, 
организацију здравствене заштите и информатику и 

биостатистику у здравству
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
Законом о раду, кандидати морају да испуњавају посебне услове утврђе-
не Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за јав-
но здравље Нови Пазар: За радно место 1. - VII степен стручне спреме, 

завршен правни факултет; за радно место 2. - VII степен стручне спреме, 
завршен економски факултет, ЕЦДЛ сертификат; за радно место 3. - VII 
степен стручне спреме, завршен факултет информатике; за радно место 
4. - VII степен стручне спреме, завршен факултет хемије; за радно место 
5. - VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, лиценца за рад у струци; за радно место 6 - IV степен 
стручне спреме, завршена медицинска школа, положен државни испит. 
Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту и лиценци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ да се против њих не води истрага и кри-
вични поступак; кратку биографију са адресом и бројем телефона. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора дужан је да достави 
доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Прија-
ве на оглас доставити главној сестри, у просторијама Завода за јавно 
здравље Нови Пазар, 36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицински техничар - сестра
за рад у Служби хирургије, на одређено време ради 

замене привремено одсутних запослених, у складу са 
чл. 37 Закона о раду

2 извршиоца

Опис посла: обавља општу негу болесника, одржава хигијену болесника, 
храни болесника, припрема болесника за преглед, припрема санитарни 
материјал, прибор и инструменте за рад и исте стерилише, прикупља 
излучевине болесника за преглед или лабораторијске анализе, предузи-
ма потребне мере за спречавање интрахоспиталних инфекција, спроводи 
здравствено васпитање болесника, дели терапију, води потребну доку-
ментацију, помаже вишем медицинском техничару при специјалној нези 
и ради ЕКГ-е и остало по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршена средња медицинска школа, општи 
смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест 
месеци. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање ургентних 
стања, на одређено време 3 месеца, због повећаног 

обима посла

Опис посла: прегледа и обрађује болеснике на одељењу (пише исто-
рије болести, задужује потребне лаб. анализе и дијагностичке прегледе 
и интервенције), даје терапијске предлоге уз супервизију специјалисте; 
води медицинску документацију у папирној и електронској форми; у 
свом раду се мора придржавати начела кодекса етике и професионалног 
понашања према пацијентима и сарадницима; ради и друге послове своје 
струке по налогу начелника, шефа одељења или одсека. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршен медицински факултет (VII степен) 
и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете, доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адре-
су.

Медицина

Национална служба 
за запошљавање
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ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
тел. 012/662-240, факс: 012/663-115

e-mail: domzvg@mts.rs

Доктор медицине
на одређено време до 31.12.2016. године

Доктор медицине
на одређено време, најдуже 3 месеца, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: 
завршен медицински факултет, положен стручни испит. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију радне књижице.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
Законом о раду, кандидат је дужан да испуњава и следеће услове: IV сте-
пен стручне спреме, завршена средња медицинска школа - општи смер и 
положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом и претход-
ним радним искуством, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију радне књижице.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови”. Кандидати који буду изабрани, пре закљу-
чивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Пријаве на оглас достављати 
у затвореним ковертама, на писарници Дома здравља Велико Градиште 
или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: “Пријава на 
оглас”. О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Дома здравља. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По завршеном конкурсу 
предата документа неће бити враћена кандидатима. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон број: 012/662-240.

ДОМ ЗДРАВЉА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави

Социјални радник
на одређено време због замене радника који је на 

боловању

Опис посла: ради на превенцији и третману поремећаја психо-социјалног 
развоја деце, учестује у раду Саветовалишта за младе, сарађује са свим 
службама Дома здравља, врши социјалну анкету у установи и на терену, 
успоставља социјалну дијагнозу и даје налаз и мишљења, врши инди-
видуалну социотерапију (третман пацијента), врши социотерапијски рад 
са члановима породице или колектива у коме ради пацијент, сарађује 
са службама и институцијама социјално-здравствених и других институ-
ција, ради на откривању узрока и последица малолетничке деликвенције, 
обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора, 
обавља послове ПР Дома здравља.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, 
завршен факултет политичких наука - одељење за социјалну политику 
и социјални рад, са положеним стручним испитом; радно искуство није 
потребно; рад на рачунару. Уз пријаву поднети: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
високој школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Оригинали 
или оверене фотокопије уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених не смеју бити старији од 6 месеци. Трајање огласа је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослене са боловања, 

за рад у Служби опште медицине Шид

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, лицен-
ца. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, копију - очитану 
личну карту, копију лиценце, уверење о некажњавању, уверење да се не 
води кривични поступак.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

12300 Петровац на Млави, Моравска 2 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка раднице са боловања, 

породиљског одсуства и одсуства ради неге детета

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног обима посла

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

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ
17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1

тел. 017/421-310

Дипломирани правник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

УСЛОВИ: положен правосудни испит, завршен правни факултет. Кан-
дидати су дужни да поред пријаве на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и контакт адресом доставе и: фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци), уверење надлежног суда да 
се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), 
уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о завршеном прав-
ном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања код НСЗ у публикацији “Послови”. Оглас ће бити објављен и на 
интернет страници Министарства здравља. Пријаве на оглас доставити 
у затвореној коверти, правној служби Завода за јавно здравље Врање, 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са Законом. 
Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Кан-
дидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре 
закључења уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Лабораторијски техничар
на одређено време по основу замене, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - смер лабора-
торијски техничар; положен стручни испит; најмање шест месеци рад-
ног искуства. Предност ће имати кандидати са искуством у здравстве-
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ним установама које пружају здравствену заштиту деци. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком “Пријава 
на конкурс за пријем лабораторијског техничара, на одређено време по 
основу замене, до повратка радника са боловања - 1 извршилац”.

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

радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - педијатријског 
или општег смера; положен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клини-
ке, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре - тех-
ничара, на одређено време по основу замене, до повратка радника са 
боловања - 1 извршилац”. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице. Кандида-
ти 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, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Виши физиотерапеут
на одређено време ради замене привремено одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија - виша медицин-
ска школа (струковни физиотерапеут - виши физиотерапеут); стручни 
испит за струковног физиотерапеута - вишег физиотерапеута; пробни 
рад три месеца; најмање две године радног искуства у струци; лиценца 
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Заинте-
ресовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о завршеној високој здравственој школи струковних сту-
дија или вишој медицинској школи; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту струковног физиотерапеута - вишег физиотерапеута; 
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије; фотокопију уговора, радне књижице или потврду о рад-
ном искуству; фотокопију извода из матичне књиге рођених - венчаних; 
фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на 
наведену адресу Института, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узмане у разматрање. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом
за рад у Служби анестезије са реаниматологијом, 

на одређено време до повратка одсутног радника са 
боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, поло-
жен специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом, 
VII/2 степен стручне спреме, лиценца за рад и решење о упису у комо-
ру. Кандидати морају да испуњавају опште услове за заснивање радног 
односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009 и 32/2013) - уверење о држављанству и доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак, односно да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Кандидати 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Уз пријаву кандидати подносе дока-
зе о испуњености општих и посебних услова, у оригиналу или овереним 
копијама, уз краћу биографију. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способ-
ности за рад на наведеним пословима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”.

„НОВА БП“ АПОТЕКА
21400 Бачка Паланка, Бранка Бајића 2

тел. 064/8193-351
e-mail: ostepanovic@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар; положен стручни испит за 
здравствене раднике; основна информатичка обука. 

Дипломирни фрмацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут; положен стручни испит 
за здравствене раднике; основна информатичка обука. Рад у сменама, 
обезбеђен превоз. Пријаве слати на горенаведени мејл. Лице за контакт: 
Оливера Степановић. Рок за пријаву: 30 дана.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Спремачица
на одређено време до 31.08.2016. године

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати треба да приложе сладећу 
документацију: потписану пријаву на оглас и доказ о стручној спреми. 
Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.

Лабораторијски техничар
за рад у Одељењу за клиничку микробиологију Центра 
за микробиологију, на одређено време до 31.08.2016. 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа 
лабораторијског смера, положен стручни испит. Кандидати треба да при-
ложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о струч-
ној спреми, доказ о положеном стручном испиту. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/407-3661

Виши физиотерапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута; положен 
стручни испит, лиценца за рад; радно искуство 6 месеци. Кандидати су 
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, 
извода из матичне књиге рођених, уверења о држављанству, потврда 
да се против лица не води судски поступак, доказ о радном искуству, 
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном докумен-
тацијом достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Специјална 
болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Правна служба, 
Београд, Сокобањска 17а.

БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА “АНАЛИЗА”
11070 Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 125

Лабораторијски техничар 
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наведеном занимању, рад-
но искуство 2 године на пословима у биохемијској лабораторији (вађење 
крви, седимент урина, леукоцитарна форма), стручни испит и лиценца, 
познавање рада на рачунару (Word, Интернет), пожељна возачка дозво-
ла Б категорије, познавање енглеског језика (почетни ниво), пробни рад 
3 месеца. Пријаве слати не e-mail: radica.analiza@gmail.com, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186, локал 103

Доктор медицине
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог 
становништва 
2 извршиоца

Доктор медицине
на одређено време до 12 месеци, због повећаног обима 

посла, за рад у Служби кућног лечења и медицинске 
неге 

УСЛОВИ: За наведена радна места кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
лиценца за рад Лекарске коморе, а за рад у Служби кућног лечења и 
медицинске неге - кандидат мора да поседује возачку дозволу Б катего-
рије. Кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију уверења о 
држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију 
лиценце Лекарске комор; фотокопију возачке дозволе, уколико канди-
дат конкурише за радно место у Служби кућног лечења и медицинске 
неге; лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на кон-
курс). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа под-
носе се у овереним копијама. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност 
услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или 
послати на наведену адресу. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане као 
и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Виши медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка запослене са боловања 

и породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска школа општег смера (VI степен стручне 
спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да има психофизичку 
и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски 
рад. 

Медицински техничар општег смера
на одређено време 6 месеци због повећаног обима 

посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит. Кандидат мора да има психофизичку 
и здравствену способност за рад под посебним условима рада и сменски 
рад. 

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и са тачно наведеним радним местом за које конкуришу; извод из мати-
чне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена 
промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима 
за заснивање радног односа (за средњу стручну спрему и сведочанства за 

сва четири разреда); потврду о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице; уверење са евиденције Националне службе за запошља-
вање; лиценцу или решење о упису у комору. Приложити фотокопије тра-
жених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или послати на 
наведену адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По заврше-
ном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

1. Возач санитетског возила
на одређено време 6 месеци, због повећаног обима 

посла 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б категорије. 
Кандидат мора да има психофизичку и здравствену способност за смен-
ски рад и рад ноћу.

2. Технички радник одржавања/обезбеђења и 
портир

на одређено време 6 месеци, због повећаног обима 
посла 

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кандидат мора да има пси-
хофизичку и здравствену способност за сменски рад и рад ноћу. 

3. Портир
на одређено време 6 месеци, због повећаног обима 

посла 

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, кандидат мора да има психофизичку 
и здравствену способност за сменски рад и рад ноћу.

4. Спремачица
на одређено време 6 месеци, због повећаног обима 

посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, кандидат мора да има психофизичку 
и здравствену способност за сменски рад и рад ноћу.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и тачно наведеним радним местом за које конкуришу; извод из матичне 
књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена про-
мена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа и сва четири/три сведочанства (за радна места 
под бројем 3 и 4 сведочанство о завршеној основној школи); фотокопију 
радне књижице; уверење са евиденције Националне службе за запошља-
вање; за радно место под редним бројем 1 - фотокопија возачке дозволе 
Б категорије. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарни-
цу Опште болнице Параћин или послати на наведену адресу у затвореној 
коверти, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Југ Богданова 110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих услова законом 
прописаних, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је доктор 
медицине специјалиста из гране медицине из које Дом здравља обавља 
здравствену делатност или доктор стоматологије специјалиста из гра-
не стоматологије из које Дом здравља обавља здравствену делатност 
или да има високу стручну спрему друге струке - дипломирани правник 
или дипломирани економиста, који има завршену едукацију из области 
здравственог менаџмента; најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите. Уз пријаву на конкурс са биографијом, кандида-
ти су дужни да доставе доказе о испуњавању услова предвиђених овим 
конкурсом. Рок за подношење пријаве је 15 календарских дана од дана 

Медицина

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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објављивања конкурса. Пријаве доставити на адресу Дома здравља 
Краљево у Краљеву, 36000 Краљево, Југ Богданова 110. Управни одбор 
Дома здравља Краљево извршиће избор кандидата у року од 30 кален-
дарских дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог ће доставити 
оснивачу ради именовања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Доктор медицине
пробни рад 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају опште услове прописане зако-
ном, као и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, меди-
цински факултет, обављен приправнички стаж и положен стручни испит, 
упис у именик коморе, добијено односно обновљено одобрење за само-
сталан рад, лиценца. Кандидати уз пријаву на оглас подносе у оригина-
лу или овереној фотокопији следећа документа: диплому о завршеном 
медицинском факултету; уверење о положеном стручном испиту; дозво-
лу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (решење о упису у име-
ник коморе); уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
кратку биографију са адресом контакт телефоном; лекарско уверење 
(подноси кандидат који ће бити изабран на конкурсу). Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Пријаве са назнаком „Оглас за пријем 
радника“ се подносе поштом или лично на адресу Дома здравља, у року 
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

           Пољопривреда

„DELTA DANUBE” D.O.O KOVIN
26220 Ковин, ЈНА 28

тел. 069 /652-885
e-mail: draganadelta@gmail.com

Супервизор производње
место рада: Индустријска зона Ковин

Опис посла: припрема, планирање, организација и праћење процеса 
рада у производњи, анализа производње, учествује у изради и праћењу 
норматива. 

УСЛОВИ: пољопривредни факултет технолошко-прехрамбеног смера; 
пожељно искуство на истој или сличној позицији; познавање основних 
стандарда за безбедност хране (ИСО 9001/ХАЦЦП). Рад се одвија у произ-
водним халама, опремљеним за производњу печурака.

Менаџер производње за хладњачу
место рада: Индустријска зона Ковин

Опис посла: контрола робе након након сортирања, контролише и обез-
беђује потребне услове за рад, примењује интерна акта везана за дина-
мику рада у хладњачи. 

УСЛОВИ: ВСС, ВШС пољопривредног смера са одређеним знањем о замр-
завању производа и контрола истих. Претходно радно искуство на истим 
или сличним пословима је пожељно. Познавање основних стандарда за 
безбедност хране (ИСО 9001/ХАЦЦП). Рад се одвија у производним хала-
ма, опремљеним за производњу печурака.

Супервизор за контролу квалитета у хладњачи
место рада: Индустријска зона Ковин

Опис посла: контрола квалитета производа и његових компоненти, 
праћење шкарта и преузимање мера за његово отклањање, одговорност 
за контролу квалитета.

УСЛОВИ: пољопривредни факултет технолошко-прехрамбеног смера. 
Пожељно искуство на истој или сличној позицији. Познавање основних 
стандарда за безбедност хране (ИСО 9001/ХАЦЦП). Рад се одвија у произ-
водним халама, опремљеним за производњу печурака. 

ОСТАЛО: Пријаве за сва радна места слати и на енглеском језику. Оглас 
је отворен до попуне.

MITROS FLEISHWAREN D.O.O.
22000 Сремска Митровица, Јарачки пут 3

e-mail: bp@mitros.rs; lb@mitros.rs

Ветеринарски техничар
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: ветеринарски техничар (IV степен); радно искуство 5 годи-
на на пословима у струци; знање енглеског језика; положен државни 
испит; пожељно знање немачког језика; познавање рада на рачунару. 
Радну биографију послати на e-mail: bp@mitros.rs или lb@mitros.rs, наво-
дећи позицију за коју конкуришете; поштом или лично на адресу Mitros 
Fleishwaren Д.О.О. Биће контактирани само кандидати који буду ушли у 
ужи избор.

                    Грађевинарство и индустрија

ДОО “ФЕМАН”
35000 Јагодина, Вихорска 1

Машински техничар
на одређено или неодређено време

Опис посла: рад на контроли квалитета готових производа, испитивање 
и контрола производа.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема - III или IV степен; одговорна 
и вредна особа.

Металостругар
на одређено или неодређено радно време

Опис посла: рад на струг машинама, обрада делова.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК); 
одговорна и вредна особа.

Металоглодач
на одређено или неодређено време

Опис посла: рад ЦНЦ машинама, обрада делова алата - челика.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК); 
одговорна и вредна особа, пожељно са искуством; спремност за рад на 
терену.

Алатничар
на одређено или неодређено време

Опис посла: рад у алатници на склапању алата, рад на полирању алата.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен (ПК или НК); 
одговорна и вредна особа.

Ауто-механичар
на одређено или неодређено радно време

Опис посла: сервисирање и поравка возила возног парка „Фемана“.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен; одговорна и 
вредна особа; пожељно са искуством. 

Електротехничар
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад на шемирању и монтажи полиестерских ормана.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, III или IV степен; одговорна 
и вредна особа.

Економски техничар
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад у комерцијалном сектору.

Медицина / Пољопривреда / Грађевинарство и индустрија
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УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, IV степен; одговорна и вред-
на особа.

Машински инжењер - производно машинство
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад у конструктивном бироу - конструкција алата, познавање 
програма Проинжењер, Солидворкс, Кад и Кам.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, VI или VII степен; одговорна 
и вредна особа, са или без радног искуства.

Електроинжењер
са лиценцом и без лиценце, на одређено или 

неодређено време
2 извршиоца

Опис посла: контрола развоја производа, пројектовање извођења радо-
ва, познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: VII степен; одговорна и вредна особа, са или без радног иску-
ства.

Дипломирани економиста
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад у комерцијалном сектору.

УСЛОВИ: VII степен; одговорна и вредна особа, са или без радног иску-
ства.

Дипломирани правник
на одређено или неодређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад у кадровској служби и осталим послови у домену посло-
вања предузећа.

УСЛОВИ: VII степен; одговорна и вредна особа, са или без радног иску-
ства.

ОСТАЛО: Кандидати могу доставити своје пријаве лично или поштом на 
адресу: Феман доо, 35000 Јагодина, Вихорска 1, или електронским путем 
на имејл адресу: kadrovska@feman.co.rs. За све додатне информације тел. 
035/230-000, контакт особа: Бојана Јовановић. Рок за подношење конкур-
сних пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/464-526
e-mail: dusica.zivanovic@fioranors

Оператер у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, електроинжењер или машински 
инжењер; возачка дозвола Б категорија; познавање енглеског језика. Рок 
за пријаву је до попуне радног места.

      Саобраћај и везе

LEOTADE DOO
11000 Београд, Дринчићева 18

тел. 063/285-009
e-mail: office@leotrade.rs

Возач теретног возила Ц категорије - камион са 
приколицом - тандем

место рада: Шимановци

УСЛОВИ: возач Ц категорије (камион са приколицом - тандем), без обзира 
на стручну спрему и шест месеци радног искуства. Јављање кандидата на 
број телефона: 063/285-009 или послати CV на e-mail: office@leotrade.rs. 
Биће контактирани само кандидати коју уђу у ужи избор.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног професора или 
доцента за ужу научну област Криминалистичка 

тактика, методика и оператива за наставни предмет 
Криминалистичка тактика

на период од 5 година
УСЛОВИ: завршене основне студије, криминалистичко-полицијска акаде-
мија, полицијска академија или правни факултет, стечен научни назив 
доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни 
рад. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15) и Статута 
Криминалистичко-полицијске академије. Кандидат уз пријаву прилаже: 
биографију; уверење о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење да против њега није покренут кривични 
поступак, нити истрага (које није старије од 6 месеци); диплому, односно 
уверење о високој стручној спреми; диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем стручном, академском односно научном називу; списак 
научних и стручних радова, као и по један примерак тих радова. Пријаве 
са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају 
се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних доказа неће се 
разматрати.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 120

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

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

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

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

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

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

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из става 1 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здравственој уста-
нови на захтев директора.

Национална служба 
за запошљавање
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ДРВО АРТ”
11000 Београд, Цара Душана 23

тел. 011/2631-361

Наставник музичке уметности
са 30% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 
и 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад 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 основама система обра-
зовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, односно српски језик. Уз пријаву на конкурс треба приложити: 
уверење о држављанству РС (оригинал или фотокопију); диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању (оверену фотокопију); уверење о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након дипломирња од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (оверена фотокопија); радну биографију (са 
бројем телефона); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију). Пријаве и документа доставити у затвореној коверти, 
са назнаком “За конкурс за наставника музичке уметности”, на полеђини 
коверте назначити: име, презиме и адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на наведену адресу 
или доставити лично секретару школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Мије Ковачевића 11б

Асистент за ужу научну област Библистика
тежиште истраживања Свето писмо Старог завета

УСЛОВИ: сходно члану 72 Закона о високом образовању: да је кандидат 
студент докторских студија (VII/1 степен) или магистар наука (VII/2 сте-
пен) коме је прихваћена тема докторске дисертације, да је претходне 
нивое студија завршио са просечном оценом најмање осам, да показује 
смисао за наставни рад. Предност ће имати кандидати са радним иску-
ством у академској настави и раду са студентима из уже научне области. 
Остали услови конкурса предвиђени су Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 44/10, 93/12, 89/13, 99/2014, 45/2015 и 
68/2015), Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима - биографија, библиографија 
(списак научних и стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми и доказ о уписаним докторским студијама или доказ да 
је прихваћена тема докторске дисертације, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству и благослов надлежног епископа, као и 
докази о радном искуству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду, 
Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Оглас објављен 11.05.2016. године у публикацији “Посло-
ви”, мења се за радно место: редовни професор на ужу научну 
област Теорија, геометријска обрада и презентација у грађеви-
нарству и исправно треба да гласи: редовни професор за ужу 
научну област Инжењерска геометрија - Теорија, геометријска 
обрада и презентација у грађевинарству. У осталом делу оглас 
остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8231-041

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15 и 68/15). Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има образовање из члана 8 став 2 овог Закона, и 
то: васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени глас-
ник 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), почев од 10.09.2005. 
године. Стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, 
и да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање пет година рада у установи након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља 
и лице које има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог Закона 
за васпитача: изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, и да има дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. Изабрани директор који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 
Директору који не положи испит за директора у року од годину дана од 
дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Напомена: с обзи-
ром да програм обуке за директора установе и правилник о полагању 
испита за директора установе нису донети, изабрани кандидат ће бити у 
обавези да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року 
који пропише министар. Поред горенаведених услова, кандидат мора да 
испуњава и услове предвиђене чланом 120 овог Закона, и то: 1. да има 
одговарајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, 4. да има држављанство Републи-
ке Србије, 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ из тачке 3. прибавља установа. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: биографске податке, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценцу), потврду о радном искуству, са подацима о посло-
вима и задацима које је обављао, лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци), прилоге којима доказује своје стручне, организационе и дру-
ге квалитете, доказ одговарајуће високошколске установе о познавању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци), уверење да није под истрагом, нити да је 
против њега покренута оптужница (не старије од 6 месеци). Директор 
установе бира се на период од четири године, мандат директора тече 
од дана ступања на дужност. Директору установе мирује радни однос 
за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која је предата у року утврђе-
ном конкурсом. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на 
адресу ПУ са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3260-104

Редовни професор за ужу научну област Социологија
предност имају кандидати чије је тежиште 

истраживања економија

Редовни професор за ужу научну област Историја 
српског народа у новом веку

Наука и образовање

Национална служба 
за запошљавање
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Редовни професор за ужу научну област Историја 
ликовних уметности и архитектуре

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања историја модерне уметности

Редовни професор за ужу научну област Општа 
психологија

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања историја 

филозофије

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
филозофија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања филозофија 

политике

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
савремена историја

на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од пет година, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања когнитивна 

психологија

Доцент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Општа психологија
на одређено време од пет година, предност имају 

кандидати чије је тежиште истраживања клиничка 
психологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из уже 
области за коју се бира; способност за наставни рад.

Асистент за ужу научну област Историја ликовних 
уметности и архитектуре

са по 50% радног времена, на одређено време од три 
године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани историчар умет-
ности у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године 
или лице које је уписало докторске студије историје ликовних уметности 
и архитектуре и на претходно завршеним основним и мастер студијама 
остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао за настав-
ни и научни рад; или лице које је уписало докторске студије историје 
ликовних уметности и архитектуре, без претходно завршених мастер сту-
дија, односно стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној 
области и основне студије завршило са просечном оценом најмање осам; 
VII/2 степен стручног образовања, прихваћена тема докторске дисерта-
ције.

Сарадник у настави за ужу научну област Класичне 
науке

на одређено време од једне године, предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања латинска 

лингвистика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне области класичне 
науке - латинска лингвистика; просечна оцена на основним студијама 
најмање 8. 

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 76/05) и Статута Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биогра-

фија са неопходним подацима, извештаји, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документација) доставити на наведену адресу 
факултета. Контакт телефон: 011/3206-104.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
11040 Београд, Црнотравска, 27

Расписује конкурс за избор у звање:

Предавач за ужу научну област Педијатрија
УСЛОВИ: aкaдeмски нaзив мaгистрa или стручни нaзив спeциjaлистe, из 
наведене уже научне области, радно искуство у настави најмање пет 
година. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс са био-
графијом, оверена фотокопија дипломе факултета и оверена фотокопија 
дипломе одговарајућих магистарских студија или оверена фотокопија 
дипломе одговарајуће специјализације (уколико диплома није издата 
доставља се уверење о дипломирању (оригинал или оверено, не старије 
од 6 месеци), доказ о радном искуству. Наведена документа доставити 
путем поште, на адресу: Правна служба - за конкурс, Висока медицинска 
школа струковних студија „Милутин Миланковић“, 11040 Београд, Црно-
травска, 27. Напомена: Услови за избор у звање предавача предвиђени 
су Законом о високом образовању и општим актима Високе медицинске 
школе струковних студија „Милутин Миланковић“ Београд. Пријаве на 
оглас достављају се у року од 5 дана од дана објављивања огласа. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6440-132

Оглас објављен у публикацији “Послови” 11.05.2016. године 
поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

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

Доцент за ужу научну област Моделирање пословних 
система и пословно одлучивање

на одређено време од 5 година 

Доцент за ужу научну област Индустријско и 
менаџмент инжењерство

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама 
и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одго-
варајућој стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, 
списак радова и саме радове. Услови за избор прописани су Законом, 
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова на факултету. Сви прилози достављају 
се и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-666

Оглас објављен у публикацији “Послови” 11.05.2016. године, 
исправља се у називу радног места и броја извршилаца: редов-
ни професор за ужу научну област Српска књижевност, пред-
мет Српска књижевност 18. и 19. века, 2 извршиоца и исправно 
треба да гласи: редовни професор за ужу научну област Срп-
ска књижевност, предмет Српска књижевност 18. и 19. века (I) 
- један извршилац. Исправља се и у делу броја извршилаца за 
радно место: доцент за ужу научну област Русисика, предмет 
Руски језик, на одређено време од 5 година, тако што уместо 1 
треба да стоји - 2 извршиоца.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИ ГРАД“

Београд, Херцег Стјепана 7

Наставник математике и информатике
са 93% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

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 Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 
15/2013): да кандидат има одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 8 став 4 Закона); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема 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 приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатка 
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду високошколске 
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина 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 пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима обавиће Нацио-
нална служба за послове запошљавања. Фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Прија-
ве са потребним доказима о испуњавању услова доставити на адресу: 
ОШ „Стари град“ Београд, Херцег Стјепана 7, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Сва додатна обавештења могу се добити у секретаријату школе, 
на број телефона: 011/339-1118.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за уже научне области 
Механизација и Транспортно инжењерство - 

конструкције и логистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, док-
тор наука и други услови утврђени чланом 65 Закона о високом обазо-
вању и чланом 118 Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверене копије диплома, списак радова и сепара-
те објављених радова. Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 25% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; да има образовање у складу 
са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву кандидат подноси: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању, 
потврду о стеченом образовању у складу са чланом 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фото-
копију), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са свим наведеним документима доставити поштом на адресу: Желез-
ничка техничка школа, 11120 Београд, Здравка Челара 14. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

БОР
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник за ужу научну област 
Индустријски менаџмент

на изборни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Технич-
ког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду, кан-
дидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен 
стручне спреме, докторат техничких наука из научне области Инжењер-
ски менаџмент. Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005) и чл. 104 и 105 Ста-
тута Техничког факултета у Бору, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзите-
ту у Београду. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о 
испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копије науч-
них и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа о непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању - казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуња-
вању услова достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријаву по 
конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

ОШ “БРАНКО ПЕРИЋ”
19257 Рудна Глава бб

Наставник музичке културе
на одређено време преко 60 дана, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег образовања; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности 
за рад с децом и ученицима, у складу са законом. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве 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); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана добијања 
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резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Пријаве послати на адресу: ОШ “Бранко Перић”, 19257 Рудна Глава 
бб. Ближе информације о конкурсу могу се добити у школи и путем теле-
фона: 030/585-650.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „СВЕТИ САВА” 

Јасеновик - Ново Брдо

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, односно до 13.07.2016. године, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу са одредбом члана 8 и 
да испуњава услове по члану 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван за кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца или за дело против достојанства 
личности и морала; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стручној спреми, доказ да кандидат није 
осуђиван, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања, а пријаве слати на адресу 
ОШ „Свети Сава“, Јасеновик - Ново Брдо, са назнаком: „За конкурс“. 

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
38227 Звечан, Краља Петра I  117

тел. 028/497-924

На Одсеку - департману ликовних уметности

1. Наставник у звању доцента за ужу теоријско - 
уметничку област Писмо са типографијом

на одређено време од 60 месеци

2. Наставник у звању доцента за ужу уметничку 
област Фотографија

на одређено време од 60 месеци

3. Сарадник у звању стручног сарадника за ужу 
уметничку област Графички дизајн

на одређено време од 48 месеци

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају пропи-
сане опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тума-
чење и 68/2015). Посебни услови за радна места под редним бројевима 1 
и 2 предвиђени су Правилником о ближим условима за избор наставни-
ка Универзитета у Приштини, Препорукама Националног савета за висо-
ко образовање о ближим условима за избор наставника од 04.05.2007. 
године и Репрезентативним референцама за образовно-уметничку 
област Ликовне и примењене уметности и дизајна - стандард 9, наставно 
особље; а за радно место под редним бројем 3 Статутом Факултета и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Факултета уметности у Приштини, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандида-
ти подносе: пријаву; биографију са библиографијом у три примерка (са 
линкованим доказима о свакој наведеној референци); списак стручних 
публикација и по три примерка скенираних публикација (за радно место 
под бројем 1) или радове из области за коју конкурише (сва радна места), 
у складу са репрезентативним референцама и стандардима за акреди-
тацију за образовно уметничку област Ликовне и примењене уметности 
и дизајна, у три примерка; оверен препис диплома. Кандидати на CD-у 
достављају биографију (написану ћириличним писмом у програму Wоrd) 
са библиографијом као и списак стручних публикација и радова, у три 
примерка. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Кандидати потписану пријаву на конкурс, потписани списак прило-
жене документације и поднетих радова и потребну документацију којом 
доказују испуњеност конкурсних услова достављају у три примерка, на 
CD-у, на горенаведену адресу. За додатне информације тел: 028/497-924. 
Репрезентативне референце и услови за избор наставника и сарадника 
могу се преузети са сајта www.art.pr.ac.rs. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

ГИМНАЗИЈА ОРАХОВАЦ
38430 Ораховац, Видовданска бб

тел. 029/277-919

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), а почев од 10.09.2005. године, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - положен 
стручни испит или лиценцу; положен испит за директора школе (након 
доношења подзаконског акта који ће прописати програм обуке, програм 
испита, начин и поступак полагања испита за директора); најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора дужан је да га положи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност. Мандат директора траје четири године и тече 
од дана ступања на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати су у оба-
вези да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; извод из матичне књиге рођених; 
остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о 
избору (кратка биографија, оквирни план рада за време мандата, доказ о 
организаторским и другим квалитетима неопходним за обављање посло-
ва директора). Пријаве са назнаком „Конкурс за директора“ у затворе-
ним ковертама слати на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон број: 029/277-919. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРАГ УЈЕВАЦ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-500

Сарадник у звању асистента - поновни избор за ужу 
Привредноправну научну област

на одређено време 3 године, са условима из чл. 72 
Закона о високом образовању и чл. 127 Статута Правног 

факултета у Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар правних наука или VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани правник и други општи и посебни 
услови прописани чланом 62 ст. 4 Закона о високом образовању, Стату-
том и другим актима Правног факултета у Крагујевцу. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова конкурса слати на горенаведену адресу факул-
тета, у року од 8 дана.

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464 

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012), у складу са чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 ст. 
1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр.72/09, 52/2011, 55/2013). Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима доставља кандидат 
који заснује радни однос, пре закључења уговора о раду; уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
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питања прибавља установа. Тражена документа достављају се у ориги-
налу или овереној копији. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.Телефон за информације: 034/335-
464 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ” 
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102

тел. 034/751-468

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у издвојеном одељењу у Мирашевцу

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета, за рад у издвојеном одељењу у Малом Крчмару

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чланом 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - 
аутен. тумачење и 68/2015) и одговарајући степен и врсту образовања у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013 и 2/2016). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Уз пријаву на конкурс поред оверене фотокопије дипло-
ме о одговарајућем високом образовању и степену и врсти образовања, 
кандидат треба да достави: уверење о држављанству, којим доказује да 
је држављанин Републике Србије, доказ да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Поред наведеног кандидат мора 
да испуњава и следеће услове: да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ о испуњености овог услова при-
бавља школа) и да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду). Уверења не смеју бити 
старија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене, као доказ да су 
верне оригиналу. Пријаве са потребном документацијом доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа, на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс“. Телефон за ближе информације: 034/751-468.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Оглас објављен у публикацији “Послови” 11.05.2016. године, 
за радно место: сарадник у звање асистента за ужу уметничку 
област Цртање и сликање, на одређено време од три године, 
поништава се у целости.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу уметничку област 
Вајање

са 75% радног времена, на одређено време од пет 
година

Наставник у звање доцента или ванредног 
професора за ужу уметничку област Ликовни 

елементи кроз технике презентације
са 75% радног времена, на одређено време од пет 

година

УСЛОВИ: докторат или магистеријум из уже уметничке области за коју се 
бира или високо образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог сте-
пена и призната уметничка дела из области за коју се бира, непостојање 
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и остали општи и 
посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 

99/14, 45/15 и 68/15), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01/148 од 26.02.2016. године - www.kg.ac.rs), Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336 
од 30.04.2015 године) - (www.filum.kg.ac.rs), Законом о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14), Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу - www.kg.ac.rs ( бр. III-01-99/2 од 11.02.2016. 
године) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Канди-
дати подносе на расписан конкурс за избор у звање доцента 10, а за избор 
у звање ванредног порофесора 20 самосталних радова из уже уметничке 
области за коју конкуришу. Радови се предају у оргиналу или у дигитал-
ној форми (на CD-у). Документа која је потребно доставити на наведене 
конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене 
копије диплома свих нивоа студија, оверена копија извода из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (оригинал), потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела 
предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 
124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), 
мишљење студената формирано на основу анкете (за кандидате који 
имају педагошко искуство у високошколској установи на универзитету), 
за кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Универзитету 
у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање, исто важи и за 
кандидате који се бирају у звање ванредног професора, а који први пут 
заснивају радни однос на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу. 
Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандида-
ти су обавезни да доставе и у електронској форми (на CD-у, у складу са 
упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање; модел са утврђеном структуром фолдера (ZIP) http://www.kg.ac.
rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx). Фотокопије докумената морају бити оверене 
и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се 
узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служ-
би за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гим-
назије или поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована 
Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 11
тел. 034/6701-820

Наставник у звању професора струковних студија за 
ужу област Рачунарске науке 

УСЛОВИ: доктор техничких наука и информатике или доктор електро-
технике и рачунарства. Кандидат је дужан да уз пријаву достави следећа 
документа: CV; доказ о стручној спреми; доказ да није правоснажном пре-
судом осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе или примања мита; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак; извод из матичне књиге држављања; извод из матич-
не књиге рођених; доказ о испуњеној психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад у просвети. Документа морају бити оригинална или 
оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/331-940

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом узраста од три године до 
поласка у школу, може обављати лице које испуњава услове прописане 
Законом и има одговарајуће образовање - лице које има одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске односно струковне студије) у 
трајању од 3 године или на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) - васпитач, као и лице које има одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању од четири године, у складу 
са законом. Кандидати су дужни да приложе следеће: пријаву на конкурс 
уз CV, уверење о држављанству, уверење да се не води истрага, оверену 
копију дипломе и извод из матичне књиге рођених. Пријаву са наведеном 
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документацијом доставити лично или путем поште на адресу Предшкол-
ске установе “Нада Наумовић”, 34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас је отво-
рен 8 дана. Телефон за више информација: 034/331-940.

ОШ “МОМА СТАНОЈЛОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: VII или VI сте-
пен економске струке, стечен по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) економске струке или основним академ-
ским студијама економске струке по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је 
држављанин Републике Србије; да испуњава остале услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања(,,Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) 
и Законом о раду (,,Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013 и 75/2014). Уз пријаву са биографским и контакт подацима кан-
дидат треба да достави доказе о испуњености услова наведених у прет-
ходним тачкама, и то: оверену фотокопију дипломе (сведочанства) којом 
доказује одговарајућу школску спрему; уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци. Лекарско уверење се доставља након доношења одлуке 
о избору кандидата. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе 
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне молбе неће 
се разматрати.

КРУШЕВАЦ
ОШ ,,КНЕЗ ЛАЗАР“
37222 Велики Купци

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13,35/2015 и 68/2015), за 
наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; да има одговарајуће радно искуство 
на пословима образовања и васпитања, најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе (изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког 
развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора шко-
ле). Уз пријаву кандидат подноси: оригинал, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оригинал, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту - испиту за лиценцу; доказ - потврду о раду у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања у трајању од најмање 5 година; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ у вршењу ранијих дужности, доказ о 
знању језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику); преглед кре-
тања у служби са биографским подацима; оквирни план рада за време 
мандата. Уверење о положеном испиту за директора школе се не прила-
же, с обзиром да министарство надлежно за послове просвете није орга-
низовало полагање наведеног испита, па пријава која не буде садржала 
наведени документ, неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе. 
Уверење да кандидат није осуђиван за дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа 
из казнене евиденције МУП-а, за све кандидате. Уверење о здравственом 
стању - лекарско уверење са утврђеним психичким, физичким и здрав-

ственим способностима за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату школе, 
тел.037/884-105. Одлука о избору директора биће донета у року од 15 
дана од дана истека рока за достављање пријава по конкурсу. Пријаве на 
конкурс се достављају на адресу ОШ „Кнез Лазар“, 37222 Велики Купци.

СРЕДЊА ШКОЛА БРУС
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2 чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15) и Правилником о ближим условима за избор директо-
ра установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/15), и то: 
поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стече-
но на студијама другог степена - мастер академске студије - по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), за настав-
ника оне врсте школе и подручја рада којој припада школа, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом или ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад; да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: личну и 
радну биографију (личне податке и податке о кретању на раду), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, копију индекса или уверења факултета о поло-
женим испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
доказ о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, потврду о рад-
ном стажу у области образовања и васпитања (копија радне књижице 
и документ којим се доказује да је радни стаж остварен на пословима 
образовања и васпитања), уверење основног суда места пребивалишта 
да против кандидата није подигнута оптужница или покренута истрага 
(не старије од 6 месеци). Доказ о поседовању физичке, психичке и здрав-
ствене способности кандидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности на страни кандидата прибавља школа, 
пре доношења одлуке о избору. Мандат директора почиње да тече од 
дана ступања на дужност. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана ода дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати препоручено поштом на адресу школе, са наз-
наком “Конкурс за директора” или непосредно предати секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара или путем 
телефона: 037/825-167.

ЛЕСКОВАЦ
ОШ „СИНИША ЈАНИЋ”

16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања и 
стручне спреме према чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/9, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентич-
но тумачење и 68/2015) и чл. 3 став 3 тачка 3.5 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013); да има 
држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима - лекарско уверење (доказ о испуње-
ности овог услова подноси се пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа). Уз пријаву кандидати треба да доставе: оригинал или 
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оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (издато 
у складу са Законом о матичним књигама, „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009, 
односно на обрасцу са неограниченим важењем). Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити на горенаведену адресу или 
лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

НИШ
ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор географије; дипломирани 
географ; дипломирани географ - просторни планер; дипломирани профе-
сор географије - мастер; дипломирани географ - мастер; мастер географ; 
мастер професор географије. Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу, сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина); да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по служ-
беној дужности); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); да зна језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву са кратком биографијом доставити: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о образовању из психолош-
ких, 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 (доказ који издаје високошколска установа, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и пси-
хологије у току студија или доказ да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу); доказ о положеном испиту из српског језика, по про-
граму одговарајуће високошколске установе (уколико кандидат није сте-
као средње, више или високо образовање на српском језику); уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених, односно венчаних - за 
удате. Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ТРГОВИНСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/4150-481

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: испуњеност услова прописаних чл. 8 став 2, чл. 59 став 2 и 5 и 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тума-
чење и 68/2015) и Правилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/15); 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање 
за наставника средње стручне школе у подручју рада: трговина, угости-
тељство и туризам, економија, право и администрација, за педагога и 
психолога, дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни испит, 
обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 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 
основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности); држављанство Републике Србије; знање српског 
језика на ком се обавља образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију 

дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (дозвола за рад); потврду о раду у области образовања; уверење о 
држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
- венчаних; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима; доказ да кандидат зна језик на 
ком се изводи образовно - васпитни рад у школи - српски језик (у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику, а доказује се потврдом високошколске установе да је канди-
дат положио српски језик на основу акредитованог студијског програма 
високошколске установе); остала документа која могу послужити прили-
ком доношења одлуке о избору директора. Све фотокопије не смеју бити 
старије од 6 месеци. Рок за пријаву: 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Непотпуном се не сматра 
пријава која не садржи уверење о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора установе, јер програм обуке за директора школе и правил-
ник о полагању испита нису донети. Изабрани кандидат биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за директора 
школе”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник практичне наставе саобраћајне струке - 
инструктор

са 50% радног времена, на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чл. 8, 120, 
121 став 9 и 10 и чл. 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 35/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15). С обзиром да је чланом 121 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања, поред осталог, прописано да 
посао наставника практичне наставе може да обавља и лице са одгова-
рајућим образовањем из члана 8 став 3 овог закона или са одговарајућим 
средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом и петого-
дишњим радним искуством у струци, стеченим после положеног специја-
листичког испита, лице које конкурише за наставника практичне наставе, 
поред осталих доказа прописаних чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, мора да достави доказ о најмање петого-
дишњем радном искуству стеченом након специјалистичког образовања 
и услове прописане чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада саобраћај („Службени гласник РС“ - Просветни глас-
ник”, бр. 16/2015). Кандидати треба да имају: држављанство Републике 
Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности). У 
складу са чл. 8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм 
стицања образовања из става 4 члана 8 напред наведеног закона реа-
лизује високошколска установа у оквиру акредитивног студијског програ-
ма или као програм образовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. У складу са чл. 121 ст. 10 
Закона о основама система образовања и васпитања, наставник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 8 ст. 4 напред наведеног закона. Послове наставника практичне 
наставе саобраћајне струке - инструктора може да обавља лице само уз 
испуњеност услова за рад прописаних чл. 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс поднети краћу биогра-
фију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију 
оверену од стране надлежног органа, следећих докумената): извод из 
матичне књиге рођених (искључиво на новом обрасцу са холограмом, 
без обзира на датум издавања); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем образовању; ако је кан-
дидат положио стручни испит или испит за лиценцу, уверење о истом; 
доказ да има ли да се сматра да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о 
избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на 

Наука и образовање
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претходну психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Социолошке науке, за 
наставне предмете Социјални рад са децом и 

младима и Социјални рад у инклузији особа са 
посебним потребама

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет и одбрањена докторска дисер-
тација; радно искуство: 5 година. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе основних студија; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу доктора нау-
ка); извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци); уве-
рење да није кажњаван за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање послова у просвети (не старије од 6 месеци); 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 поступка избора у звање професора струковних сту-
дија; уверење о дужини радног стажа. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ САВА“

36308 Сопоћани, Нови Пазар
тел. 020/361-633

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка радника са боловања, за 

рад у Дојевићу

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са боловања, за 

рад у издвојеном одељењу у Балетићу

Наставник босанског и српског језика
на одређено време до 07.09.2016. године, односно до 

повратка радника са неплаћеног одсуства, за рад у 
издвојеним одељењима у Себечеву и Сопоћанима, са 

90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи - наставник и стручни сарадник који је у току 
студија положио испит из педагогије психологије или је положио стручни 

испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чла-
на 8 став 4 Закона; држављанство РС (уверење о држављанству ориги-
нал или оверену копију); психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз молбу 
потребно је доставити: оверен препис дипломе о завршеном образовању, 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци). У поступку одлучивања о избору наставника директор ће извр-
шити ужи избор кандидата који ће бити упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши служба за послове 
запошљавања, применом стандаризованих поступака. О времену и месту 
провере изабрани кандидати накнадно ће бити обавештени. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Растко Немањић Сава“, Дојевиће, 36308 Сопоћани, Нови 
Пазар.

НОВИ С А Д
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Наставник у звање доцента за ужу област 
Примењени софтверски инжењеринг

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука из области 
електротехнике и рачунарства; услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду, однос-
но Факултета техничких наука. Приложити пријаву за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести звање, прецизан назив уже области и 
датум објављивања конкурса) и доказе о испуњености услова конкур-
са: краћу биографију; оверене фотокопије диплома и додатка дипломи; 
оригинални доказ о држављанству (не старији од 6 месеци); оригинални 
извод из матичне књиге рођених; уверење из суда да кандидат није пра-
воснажно осуђиван; свим дипломама стеченим у иностранству потреб-
но је приложити и доказ о нострификацији; списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Рок за 
пријаву 15 дана.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Оглас објављен 11.05.2016. мења се за радно место: наставник 
у звање асистента за ужу област Електроника, на одређено вре-
ме од 3 године, и исправно треба да гласи: сарадник у звању 
асистента за ужу област Електроника, на одређено време од 3 
године.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовић 8 

Редовни професор за ужу научну област Уређење, 
заштита и коришћење вода

УСЛОВИ: VIII степен, доктор техничких (област хидротехничке мелиора-
ције или геодезија) или доктор пољопривредних наука (пољопривредне 
мелиорације); 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.).

Доцент за ужу научну област Воћарство
УСЛОВИ: VIII степен, доктор пољопривредних наука или биотехничких 
наука (област воћарство); кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/2007 
- аут. тум, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014.).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне 
радове, као и доказе о њиховом објављивању. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

Наука и образовање
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ПАНЧЕВО
ОШ “ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ”
26350 Самош, Маршала Тита 27

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
услове прописане чланом 8 став 2 тачка 1 и 2 Закона, чланом 59 став 
5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да има одговарајуће образовање за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад (лиценцу), 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити следећа документа: доказ о високом образовању, оверену 
фотокопију дипломе; доказ о поседовању лиценце за рад - оверену фото-
копију, доказ о радном стажу (потврду); доказ о психичкој физичкој и 
здравственој способности за рад са децом, (изабрани кандидат доставља 
пре потписивања уговора о раду), уверење да кандидат није осуђиван, 
у складу са одредбом члана 120 став 1 тачка 3 Закона, односно да није 
правоснажно осуђивано за кривично дело или привредни преступ, (уве-
рење прибавља установа по службеној дужности), да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад, уверење о држављанству Републике 
Србије, (не старије од 6 месеци), биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада директора школе. Кандидат 
за избор директора дужан је да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност. Пријављивање кандидата са 
потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава ма 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оста-
ле информације могу се добити код сектретара школе, на телефон број: 
013/675-108.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “МИХАЈЛО ПУПИН”
26210 Ковачица, Николе Тесле 57

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 673, од 11.05.2016. 
године, за директора на мандатни период од 4 године, допуња-
ва се у делу УСЛОВИ: да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. У делу “Документа која се достављају уз пријаву на 
конкурс”: доказ о познавању српског и словачког језика, јези-
цима на којима се остварује образовно-васпитни рад; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
на крају: пријаву са потребним доказима о испуњености услова 
доставити на адресу: Гимназија “Михајло Пупин” 26210 Ковачи-
ца, Николе Тесле 57, са назнаком: “Пријава на конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26204 Опово, Братства јединства 14

Оглас објављен 30.03.2016 у публикацији „Послови“ број 667, 
поништава се у целости.

ПИРОТ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА

ПУ “ДЕЧЈА РАДОСТ”
18330 Бабушница, 7. бригаде 18

тел. 010/385-202

Оглас објављен у публикацији ”Послови” 27.04.2016. године, 
поништава се за радно место: секретар установе. У осталом делу 
оглас је непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Секретар установе
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, VII степен стручне спреме. Предност ће имати кандидати 
који испуњавају следеће услове: добра комуникација са странкама, добре 
организационе способности, одлично познавање рада на рачунару (Ms 
Office), интернет, познавање рада у електронској правној бази подата-
ка Paragraf lex - приложити доказ ако постоји, знање енглеског језика 
- приложити доказ о знању језика, ако постоји; положен возачки испит 
Б категорије, кандидат мора бити озбиљно и потпуно посвећен раду у 
канцеларији. Кандидат уз пријаву са кратком биографијом (CV) прилаже 
документацију у овереним копијама: диплому о стеченој стручној спреми 
или уверење о дипломирању; уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак; уверење о држављанству; трајни извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење; копију личне карте; доказ из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља 
установа. Пријаве слати на горенаведену адресу. За ближа обавештења 
обратити се на телефон број: 010/385-202. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ДУДЕ ЈОВИЋ”
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117

тел/факс: 012/250-119

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора основне школе (установе) може да обавља 
лице - кандидат који испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015), 
високо образовање - VII степен стручне спреме: високо образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, односно, високо образовање за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; како се ради о поновљеном 
конкурсу, за директора основне школе може се изабрати и лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 3 Закона - лице које има високо 
образовање за наставника те врсте школе на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања (на поновљеном конкурсу кандидати који имају одговарајуће 
образовање из чл. 8 ст. 2 и 3 овог Закона равноправни су); да поседује 
дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит за наставника, 
стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора установе 
(основне школе); да има најмање пет година рада у установи (основној 
школи) на пословима образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања из чл. 8 ст. 2 Закона, односно да има најмање десет 
година рада у установи (основној школи) на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања из чл. 8 ст. 3 Зако-
на; држављанство Републике Србије; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, утврђен Законом о основама система образовања и васпитања; 
да је пунолетан. Уз потписану пријаву на конкурс са биографијом, наво-
дима о досадашњем радном искуству и личном картом са подацима про-
читаним и одштампаним из чипа, кандидати треба да доставе следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, диплому или уверење о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, уверење о положеном стручном испиту за наставника, 

Наука и образовање
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педагога или психолога (дозвола за рад - лиценца), уверење о обуци и 
положеном испиту за директора основне школе (изабрани директор који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност), уверење о радном искуству од 
најмање 5, односно 10 година у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања (уверење, однос-
но радна књижица или оверена фотокопија), уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (уверење о здравственом стању издато од надлежне здравствене 
установе - надлежне установе медицине рада), уверење о неосуђивању 
из основног суда (одговарајуће уверење надлежног основног суда), уве-
рење 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 - овај документ, доказ - извод из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе, прибавља основна школа; уверење да кан-
дидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (одговарајуће уверење надлежног привредног суда); оквирни 
план рада за четворогодишњи мандатни период, прилоге којима доказује 
своје стручне, организационе и друге способности. Наведени документи 
морају бити у оригиналу или фотокопији овереној у основном суду или 
општинској управи или код јавног бележника, не старији од шест месеци. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса слати на горе-
наведену адресу. Телефони за информације: 012/250-119, 012/250-109, 
012/250-767.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ“

12240 Кучево, Вука Караџића бб
тел. 012/850-131

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

односно ради замене запосленог који је изабран за 
директора друге установе, до истека првог изборног 

периода

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у 
члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење и 
68/15): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; образовање у складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС“ бр. 11/12 и 15/13) - за разредну наставу; поседо-
вање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стеченог на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, а на основу члана 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио испит за лиценцу или стручни испит, сматра 
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 
тачка 3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба 
да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената који-
ма доказују да испуњавају услове конкурса: диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске 
установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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 или уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и психологије 
у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одгова-

рајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености 
услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, 
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 012/850-131.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „БОШКО БУХА“

Ивање, 31300 Пријепоље
тел. 033/771-751

Директор
на мандатни период од четири школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 8 став 
1, 2 и 4, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење и 68/15): да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка или педагога и психолога: 1) на студијама другог степена (дипломске 
академске студије мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 78/05, 100/07 - аутентично тумачење и 
97/08) почев од 10. септембра 2005. године, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивало високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад, 
да је савладао обуку и има положен испит за директора школе, најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 има држављанство Репу-
блике Србије и зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Поред молбе са прегледом кретања у служби и биографским 
подацима, кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије доку-
мената, и то: диплому о завршеном факултету за наставника те врсте 
школе, уверење о дозволи за рад, односно лиценцу за наставника или 
стручног сарадника, уверење о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не буде садржала ово уверење неће се сматрати непотпу-
ном), потврду о радном стажу у школи од најмање пет година, лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старије од шест месеци), уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци), уверење да се не налази у казне-
ној евиденцији (не старије од шест месеци), уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом и испуњености услова подносе се лично или путем поште 
на адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/710-018

Наставник практичне наставе угоститељске струке
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: висока стручна спрема, смер гастрономија. Кандидат треба 
да испуњава услове прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпуитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
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ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
решење о нострификацији дипломе (за дипломе за које је потребно по 
закону), доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених). Пријаве послати на 
горенаведену адресу. Рок за пријављивање 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ ”СВЕТИ САВА”
Сјеница, 36315 Баре

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене раднице одсутне преко 

60 дана (породиљско одсуство) 

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник РС“, бр. 11/2012 и 15/2013), образовање из чл. 8 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи и у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, сматра се да 
има образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања; кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
неосуђиваност за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; знање јазика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену копију дипломе о 
завршеном факултету, оверену фотокопију доказа да кандидат има обра-
зовање 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 складу са Европским систе-
мом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или 
доказ о положеним испитима из психологије, педагогије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту), оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу (важи за оне који нису приправници), 
уверење о држављанству (оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима - лекарско уверење, подноси само 
избарани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није кажњаван прибавља школа, па с обзиром на ту чињеницу потреб-
но је да кандидати у пријави наведу следеће податке: ЈМБГ, име оца, 
девојачко презиме и пребивалиште (из личне карте). Знање језика на 
којем се одвија васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, осим за 
кандидате који су образовање стекли на језику на којем се остварује вас-
питно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати 
број телефона - фиксног или мобилног и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са потпуном документацијом послати на горенаведену адресу. 

ГИМНАЗИЈА
31330 Прибој, Немањина број 37

Домар школе

УСЛОВИ: Конкурс се расписује на неодређено време према добијеној 
сагласности од стране Комисије Владе за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 5 I број: 112 4500/2016 од 5. маја 2016 године. Кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: да имају одговарајуће образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад; да имају 
држављанство Републике Србије. Послове домара може обављати лице 
са завршеном средњом школом у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању, грађевинске, машинске или електро струке. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење МУП-а да није осуђиван (не старије од 
6 месеци); уверење суда да се против њега не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова 
из тачке 2 кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Нептпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ”
11411 Ратари

тел. 026/392-100

Професор разредне наставе
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, у 

издвојеном одељењу у Ватошеву

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу 
са чланом 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), Правилником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/13); 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 систе-
ма образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: 
краћу биографију, адресу и број телефона, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној стручној спреми, уверење о држављанству РС - не старије од 
шест месеци, извод из матичне књиге рођених (нови образац); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду; уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавља установа. Фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне пријаве 
се неће узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Оглас објављен 11.05.2016. године у публикацији „Послови“, за 
радно место спремачице, поништава се у целости.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА

“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

тел. 025/440-431

Наставник биологије
са 90% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана, до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајући степен и врсту школске спреме: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
звање у складу 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 мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; држављанство 
Републике Србије; 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 - одговарајуће уверење прибавља 
школа по службеној дужности; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања, са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); биографију - CV (уколико је 
лице са радним искуством податке о радном искуству и пословима које 
је обављао). Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по 
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службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставни-
ка и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве са потребном документацијом достави-
ти на адресу школе или лично предати секретару школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПОЛЕТАРАЦ “
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб 

тел/факс: 025/5746-635

Васпитач
за рад у Оџацима, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: кандидати треба да имају високо образовање за васпитача на 
студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању 
од три године или са стеченим вишим образовањем за васпитача; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ 
се подноси пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља 
установа); да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс која садржи и кратку биографију, кандидати треба да приложе: ове-
рену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на оглас 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦ А
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског одсуства, за рад у 
издвојеном одељењу у Добринцима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 
52/2011, 55/2013, 68/2015), да има одговарајуће високо образовање 
наставника у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (”Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013 

и 68/2015), а прописано чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, број 11/2012, 15/2013 и 2/2016), за наставника разредне 
наставе, и то: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да приложе, у оригиналу или ове-
реним копијама, следећа документа : уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, 
диплому последњег стеченог образовања, диплому средње школе и 
копију личне карте или очитану личну карту. Документација се доставља 
у оригиналу или овереној копији. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима не сме бити 
старије од 6 месеци и доставља се пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад са ученицима вршиће 
надлежна стручна служба запошљавања. Доказ о неосуђиваности при-
бавиће школа службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне, неблаговремене и неуредне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу: 
ОШ „Иво Лола Рибар“, 22400 Рума, Главна 270, телефон: 022/471-863.

СУБОТИЦ А
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Професор струковних студија за ужу научну област 
Страни језици - енглески језик

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 , 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 - 
аутентично тумачење 68/15), Правилником о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника 
и Статутом Високе техничке школе струковних студија у Суботици. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
као и о академском звању доктора, списак радова као и саме радове 
(на захтев комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у МУП-у) и доказ да 
нису под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са доказима о испуња-
вању услова конкурса доставити Секретаријату школе, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА “КРАЉ ПЕТАР II”
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171

тел. 031/513-467

Оглас објављен 06.04.2016. године у публикацији „Послови”, 
поништава се у целости.

ШАБАЦ
СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И

ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10

тел. 015/352-730

Наставник енглеског језика и књижевности
са 40% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Наставник ликовне културе и естетског обликовања
са 50% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање и испуњени други усло-
ви из чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС- Просвет-
ни гласник РС”, бр. 8/2015); 2. да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 5. да имају држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе 
о испуњености услова за заснивање радног односа у школи који су про-
писани Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013). Доказ из тачке 2. овог конкурса 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из 
тачке 3. за изабраног кандидата прибавља школа. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу ће бити упућени 
само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаву доставити поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“ или лично сваког радног дана, 
од 8,00 до 14,00 часова. Информације на број телефона: 015/352-730.

ВАЉЕВО
ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”

14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Наставник хемије
са 90% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са трудничког боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање. Уз пријаву кандидат мора 
доставити и кратку биографију, оверену копију дипломе и уверење о 
држављанству.

ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА

„МУХАРЕМ КАДРИУ“
Бујановац, Велики Трновац

тел. 017/656-671

Поновљени конкурс

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће високо образовање из члана 
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога; да има 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за наставника те врсте школе и подручја рада, дозволу за рад, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. На поновљеном конкурсу кандидати који 
имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - равноправни су. Кандидат треба да 
поседује дозволу за рад (лиценцу); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о држављанству (уверење о држављанству); оверен препис/фото-
копију извода из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу или уверење о положеном 
стручном испиту; потврду о радном искуству; радну биографију; лекар-
ско уверење; оквирни план рада за време мандата; доказ о поседовању 
организационих способности (факултативно). Уверење о некажњавању 
и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Директор 
ће бити изабран на период од четири године. Рок за пријављивање на 

конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе. Неблаго-
времене, непотпуне и пријаве са неадекватном документацијом неће се 
узети у разматрање.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I ОСЛОБОДИЛАЦ” 
17545 Корбевац
тел. 017/448-502

Професор енглеског језика
за 62% радног времена, на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, за рад у истуреним 
одељењима у подручној школи у Кривој Феји, 

Клисурици и Себеврању

УСЛОВИ: кандидати треба: да имају одговарајуће образовање - завршен 
одговарајући факултет, VII/1 степен, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи, да 
поседују 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 су држављани Републике Србије. Рок за пријављивање 
на оглас је 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: диплому 
о степену стручне спреме, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности из осно-
вног и вишег суда, а лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке 
о избору пре закључења уговора о раду. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Овера истих не може бити ста-
рија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаву са документацијом слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА
ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Сарадник у настави за ужу научну област 
Производне технологије у машинском инжењерству

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, са просечном оценом најмање 8 и 
уписане мастер студије. Општи и посебни услови за избор у звање су про-
писани члановима 70 и 72 Закона о високом образовању, Статутом школе 
и Правилником о избору наставника и сарадника. Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, сами радо-
ви, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се на адресу: Висока 
школа примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа Филипо-
вића 20, у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ВРШАЦ

ВИСОКА ШКОЛА ЗА СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ЗА ВАСПИТАЧЕ “МИХАИЛО ПАЛОВ”

26300 Вршац, Омладински трг 1
тел. 013/831-628

Професор ромског језика
за заснивање радног односа и избор у звање професора 

струковних студија у ужим научним областима: 1) 
Матерњи језик и књижевност, за предмете: Матерњи 

језик (ромски), Књижевност за децу (на ромском 
језику), Култура говора (на ромском језику), Матерњи 

језик са развојем говора на јасленом узрасту (на 
ромском језику); 2) Педагогија, за предмете: Методика 
развоја говора (на ромском језику); Методика развоја 

говора деце јасленог узраста (на ромском језику)

УСЛОВИ: у звање професора струковних студија се бира кандидат који 
има научни назив доктора наука (VIII степен), стечен на филозофском 
или филолошком факултету, објављене стручне радове из области са 
темама из гореневедених предмета, способност за стручни и наставни 
рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским 
установама, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС“, бр. 99/2014). У складу са природом предмета, 



Бесплатна публикација о запошљавању 3918.05.2016. | Број 674 |   

Наука и образовање

кандидат мора бити билингвални говорник српског и ромског језика. Уго-
вор о раду ће се закључити са једним извршиоцем за све гореневедене 
научне области и предмете, на неодређено време, за 100% радног вре-
мена.

Професор српског језика
за заснивање радног односа и избор у звање професора 

струковних студија у ужим научним областима: 1) 
Матерњи језик и књижевност, за предмете: Матерњи 
језик (српски), Језичко стваралаштво, Култура говора 

- методички аспекти; 2) Педагогија, за предмете: 
Матерњи језик са развојем говора на јасленом узрасту, 
Методика развоја говора и Припрема за почетак читања 

и писања

УСЛОВИ: У звање професора струковних студија се бира кандидат који 
има научни назив доктор наука (VIII степен), стечен на филозофском или 
филолошком факултету и објављене стручне радове из области са тема-
ма из гореневедених предмета, способност за стручни и наставни рад и 
који испуњава опште услове за звања и рад на високошколским установа-
ма, а према одредбама чл. 62 став 4-5 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС“, бр. 99/2014). Уговор о раду ће се закључити са једним извр-
шиоцем за све гореневедене научне области и предмете, на неодређено 
време, за 100% радног времена.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: 
оверене дипломе о завршеном школовању, радну биографију са биб-
лиографијом и радовима, извод из матичне књиге рођених (венчаних), 
извод из матичне књиге држављана и фотокопију личне карте. Изабра-
ни кандидат ће након избора у звање приложити и лекарско уверење о 
општој здравственој способности и судско уверење да се против њега 
не води кривични поступак. Кандидатима који тражена документа већ 
имају у персоналним досијеима која се чувају код послодаваца, иста ће 
бити призната. Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе 
се директору Високе школе струковних студија за васпитаче “Михаило 
Палов” у Вршцу, на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана по објављивању огласа у публикацији “Послови”.

ЗАЈЕЧАР
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да биде изабрано лице које има: 
одговарајуће високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, високо образовање за наставника Економ-
ско-трговинске школе за подручје рада економија, право, администрација 
и трговина, угоститељство и туризам, за педагога и психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; није правос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; има 
држављанство Републике Србије; лице које зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик); има дозволу за рад - лиценцу, 
односно положен стручни испит, положен испит за директора (кандидат 
изабран за директора школе дужан је да положи испит за директора у 
року од годину дана од дана ступања на дужност). Уз пријаву кандидат 
подноси: биографију са кратким прегледом кретања у служби са пред-
логом програма рада директора школе као и евентуалне прилоге којим 
доказује своје стручне, организацијске, педагошке и друге способности; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозволи за рад); потврду да има најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог високог образо-
вања; уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; уверење да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; (не старије од 
6 месеци); уверење високошколске установе којим кандидат потврђује да 
је положио испит из српског језика, уколико образовање није стечено на 

српском језику; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. Напомена: уверење о поло-
женом испиту за директора школе се не доставља, обзиром да Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски 
акт којим уређује програм обуке у складу са стандардима компентенције 
директора, програм испита, начин и поступак полагања испита за дирек-
тора установе; остала документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкур-
са након доношења одлуке о избору директора. Пријаве се достављају 
на адресу: Економско-трговинска школа, Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон 
број: 019/421-932.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Библиотекар
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, 50% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, у 1. циклусу образовања, у издвојеним 
одељењима школе у Малом Извору и Грлишту, са 40% 

радног времена

Наставник грађанског васпитања
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 10% радног времена

Наставник географије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања, Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи; 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 Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 
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; доказ о знању језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику); уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу: ОШ „Влади-
слав Петковић Дис“, 19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10 или лично 
предати секретару школе.

ЗРЕЊАНИН
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) професор биологије - хемије; 
(5) дипломирани професор биологије и хемије; (6) дипломирани биолог 
за екологију и заштиту животне средине; (7) дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; (8) дипломирани биолог заштите животне сре-
дине; (9) дипломирани биолог - еколог; (10) дипломирани професор био-
логије; (11) дипломирани професор биологије - мастер; (12) дипломира-
ни биолог - мастер; (13) дипломирани молекуларни биолог - мастер; (14) 
дипломирани професор биологије - хемије - мастер; (15) мастер биолог; 
(16) мастер професор биологије. Кандидат поред општих услова пропи-
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саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина) 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15), 
посебне услове из Правилника остепену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, број 21/15), као и посебне услове из Правилника 
о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у Зрења-
нину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању 
услова из члана 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/11 и 55/13), 
да су стекли средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или су положили испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или овере-
на фотокопија); оригинал или оверену фотокопију доказа да кандидати 
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење или потврда одговарајуће 
високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разматране. Напомена: С обзиром да 
школа прибавља доказ о неосуђиваности, у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у пријави 
наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да 
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично, на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосад-
ска 2, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења можете доби-
ти од секретара школе, лично или путем телефона, број: 023/533-270. 

ХПТШ „УРОШ ПРЕДИЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Радник на одржавању хигијене
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 50 
Правилника о организацији и систематизацији послова: I степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа, 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 4. 
да има држављанство Републике Србије, 5. да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, 6. најмање 15 година живота. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави следеће: доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању и васпитању); лекарско уверење (оригинал или оверена 
фотокопија) као доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду; извештај из казнене евиденције ПУ као доказ о 
неосуђиваности за наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање - прибавља школа по службеној дужности; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); сведочанство на српском 
језику које се прилаже као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању 

српског језика; извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија). Пријаву на конкурс, са подацима и важећим, односно овере-
ним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос, кандидати достављају на 
горенаведену адресу, путем поште или лично, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве се неће разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Велики број основаца и средњошколаца у 
овом периоду доноси одлуку о избору будуће 
школе и будућег занимања. Нека деца још од ма-
лих ногу знају чиме ће се бавити, те следе свој сан. 
Многи се одлучују на основу талента који поседу-
ју или љубави према одређеној професији. Велику 
улогу у одабиру будуће школе и професије имају и 
родитељи, па се многи одлучују да наставе њихо-
вим путем и да их наследе. Међутим, знамо и да 
велики број деце има потешкоће у доношењу од-
луке чиме ће се бавити. Управо оним неодлучним 
дајемо пар савета који им могу олакшати избор.

Први корак је детаљно информисање о врста-
ма средњих школа и факултета, као и смеровима 
који се у њима изучавају и занимањима за које 
припремају. Свако занимање тражи пожељан 
склоп способности, особина личности и интересо-
вања важних, а често и пресудних за успех у тим 
областима рада, тако да би ученици требало да 
размисле о својим интересовањима и склоности-
ма, јаким и слабим странама у погледу школског 
успеха из појединих предмета, као и неким лич-
ним особинама.

Тако би, на пример, будући ученици економ-
ских школа и факултета требало пре свега добро 
да се сналазе са рачунањем, да воле да раде са 
бројевима, док је за будуће ученике медицинских 
школа веома важно да осим стрпљења, стало-
жености и потребе да помажу људима, поседу-
ју предзнања из хемије и биологије. За успех у 
области електротехнике потребне су развијене 
опште интелектуалне и нумеричке способности, 
као и снажно интересовање за технику и инфор-
матику. Архитектонска струка подразумева раз-
вијене способности схватања просторних односа, 
успех у техничком цртању, као и изражена естет-
ска и техничка интересовања. 

При избору средње школе и факултета поред 
склоности и интересовања треба сагледати и мо-
гућности запослења. Идеална ситуација је међу 
траженим професијама на тржишту рада про-
наћи за себе инспиративно занимање. Уз љубав и 
склоност према физици и астрономији лакше је, 
рецимо, пронаћи запослење као професор физи-
ке него као астрофизичар. Ко воли хемију и добро 

КАРИЈЕРНО ПУТОВАЊЕ ЗА НЕОДЛУЧНЕ
му иде тај предмет, може да размисли о профилу 
фармацеутски техничар и фармацеут, будући да 
се ради о образовним профилима који су траже-
ни већ дужи низ година. Брже се запошљавају и 
стручњаци за финансије, инжењери електротех-
нике, информатике, машинства, математичари, 
наставници страних језика, лекари с одгова-
рајућим специјализацијама и сродна занимања 
на нивоу високог образовања. У тражена зани-
мања спадају и занатска занимања попут сто-
лара, фасадера, армирача, а занимања са којима 
може да се започне сопствени бизнис и пристојно 
заради су и обућар, кројач, инсталатер.

Деци која најчешће не знају шта која профе-
сија захтева од њих, прва адреса треба да буде 
школски психолог, али за савет могу да се обрате 
и саветницима за планирање каријере у свим фи-
лијалама Националне службе за запошљавање. 
Такође, при Националној служби у Београду, 
Нишу, Новом Саду и Чачку ради Центар за ин-
формисање и професионално саветовање (ЦИПС), 
где могу да ураде тестове интересовања, лично-
сти, способности и опште културе. Након тога се 
разговара са психологом, који даје предлог шта 
би могли да упишу, али коначна одлука је на уче-
ницима.

Добар извор информација за будуће средњош-
колце је „Водич за избор занимања“, који нуди 
детаљан опис занимања, процену професионал-
них интересовања и проверу способности. Сва 
занимања груписана су на основу сличности 
послова у 10 професионалних области. За сваку 
од области постоји детаљно објашњење шта ти 
послови подразумевају, које способности и осо-
бине дете мора да има да би тиме могло да се 
бави. Наведени су и услови у којима се ти послови 
обављају, као и тачни називи занимања, односно 
образовних профила у трогодишњим и четворо-
годишњим школама. „Водич“ има и мини упит-
нике, које дете попуњава и на основу резултата 
прави коначан избор.

На сајту НСЗ доступна је и игрица „Каријерно 
путовање“, која помаже ученицима да на основу 
својих интересовања открију која школа је за њих 
прави избор.

ПИТАЛИ СТЕ НАС...
Адреса:

Послови - Национална служба
за запошљавање

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

Извор: www.nsz.gov.rs
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АКТУЕЛНО   Сарадња Владе Србије и Организације уједињених нација
за индустријски развој (УНИДО)

ПОСАО ЗА 3.000 ДО 6.000 МЛАДИХ

НА ЈАВНИМ РАДОВИМА 
ВИШЕ ОД 2.000 ЉУДИ

У протеклих десет година у 
Јабланичком округу

После 30 година у Обреновцу
НОВИ ОБЈЕКАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

У оквиру пројекта обука 3.500 предузетника, подршка за 1.000 бизниса
и финансирање 600 најбољих предузетничких идеја

- Захваљујући сарадњи Владе Србије и Организације уједињених нација за 
индустријски развој (УНИДО), у наредне четири године у Србији ће да буде за-
послено између 3.000 и 6.000 младих - рекао је министар омладине и спорта 
Вања Удовичић. Он је отварајући конференцију у Палати „Србија“, на којој је 
представљен заједнички пројекат, истакао да ће Влада Србије и УНИДО обучити 
3.500 предузетника, подржати 1.000 бизниса и финансирати 600 најбољих пре-
дузетничких идеја.

- Нова радна места најпотребнија су Србији. Незапосленост морамо да ре-
шимо што пре, велики проблем представља неактивност младих на тржишту 
и зато смо покренули овај пројекат са УНИДО-м, коме се радујем пре свега као 
млад човек, а потом као члан Владе. Наш задатак и циљ је да створимо што боље 
услове за младе да би они остали да раде у својој земљи - истакао је Удовичић.

Стална координаторка УН у Србији Ирена Војачкова Солорано истакла је 
да јој је задовољство што ће Влада Србије и УНИДО наредне четири године зајед-
но помагати младима.

- Знамо колико је важно да млади имају посао, управо зато радујемо се овом 
пројекту и уверени смо да ћемо остварити циљ, запослити младе и развити дух 
предузетништва - истакла је Солорано.

У протеклих десет година у Јабланичком округу на јав-
ним радовима ангажовано је више од 2.000 незапос-
лених. Ове године се пријавило 1.200 људи, а посао је 
добило 180. Највећи број пројеката се реализује у об-

ласти заштите животне средине, инфраструктуре и социјал-
не делатности. Цео Хисар, кућа, зграда са стазама здравља, 
местима за одмор и рекреацију и спомен-парком, у наред-
на три месеца биће потпуно уређен. Сакупљају смеће, косе 
траву, уклањају шибље. Уз 18.000 динара месечне надокнаде 
плаћени су им и путни трошкови и доприноси. Сваки динар 
значи, па се посао не бира, кажу радници које смо затекли у 
најстаријем лесковачком парку. 

- Могу да чистим улице и копам, било шта да радим, 
мене уопште није срамота. Сваки динар ми значи - каже Дра-
ган Трајковић.

Предузеће „Комуналац“ има пет пројеката: на чишћењу 
речних корита, паркова, путева и гробља на десетак локација 
на територији Лесковца упослено је 35 људи.

За јавне радове велико је интересовање и особа са ин-
валидитетом. Лесковачки Дом здравља ангажује их већ две 
године. Слађана Перишић, 54-годишњи инвалид првог 
степена, у Служби за здравствену заштиту одраслих сређује 
картоне и заказује прегледе. Она је већ 15 година на тржишту 
рада. У Јабланичком округу, са око 33.000 незапослених, за 
јавне радове је права навала. Ове године било је чак седам 
пута више заинтересованих од одобрене квоте. 

- Предност су имале социјално угрожене категорије не-
запослених и они који спадају у ризичне категорије, а то су 
нискоквалификована лица, старији од 50 година, млађи од 30 
година, вишкови запослених - објаснила је Марија Стевано-
вић из Филијале Лесковац НСЗ.

У Обреновцу је отворена нова зграда Центра за социјал-
ни рад, уместо старе која је уништена у поплавама 2014. го-
дине, а министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин је истакао да је то први објекат 
за социјалну заштиту који је отворен после 30 година.

У новој згради, у Улици шеста 10ц, биће смештене и 
просторије Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), Републичког фонда за здравствено осигу-
рање (РФЗО), Националне службе за запошљавање (НСЗ) и 
Инспектората за рад.

Отварању нове зграде Центра за социјални рад у Об-
реновцу су присуствовали и министар здравља Златибор 
Лончар, градоначелник Београда Синиша Мали и пред-
седник општине Обреновац Мирослав Чучковић.

Вулин је истакао да је први пут примењен нови концепт 
да је све на једном месту, на који начин се штеде и време и 
простор.

- Први пут се држава определила да јача социјалну 
заштиту - рекао је Вулин, додајући да ће се свуда тако радити 
у наредном периоду.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања издвојило је за изградњу дела објекта површине 
420 квадратних метара око 37,5 милиона динара, а укупна 
вредност објекта је 63 милиона динара без ПДВ-а.

Отварању нове зграде Центра за социјални рад прису-
ствовали су и директор РФ ПИО Драгана Калиновић, в.д. 
директора РФЗО Верица Лазић, председник УО РФ ПИО 
Бранислав Митровић, председник УО РФЗО Велимир Ми-
личић, заменик директора НСЗ Драган Сикимић, директор 
Градског центра за социјални рад Београд Владимир Илић 
и директор Инспектората за рад Бојан Јоцић.

Ове године било је чак седам пута више 
заинтересованих од одобрене квоте
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Више од 250.000 лица прима социјалну помоћ од држа-
ве, али готово половина су радно способни. Држава је 
прошле године издвојила близу 13,88 милијарди ди-
нара новчане социјалне помоћи за 128.355 радно спо-

собних корисника. Месечно је у просеку издвајано више од 
1,2 милијарде динара, што су велике своте за државу, али не 
и довољне за заштиту појединаца и породица од сиромашт-
ва. Међутим, радно способни примаоци социјалне помоћи 
радије примају мали новац од државе него да траже посао. 
Доказ је што је тек сваки пети прималац социјалне помоћи 
пријављен на евиденцију Националне службе за запошља-
вање (НСЗ), што значи да ни не тражи запослење.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин сматра да здрави и способни 
корисници новчане социјалне помоћи треба да раде за њу и 
својим радом доприносе друштву. Објаснио је да корисници 
новац примају у просеку 48 месеци, односно четири године, 
што је, по његовом мишљењу, предуго.

„Радна активација је једино што може заштитити од си-
ромаштва, а то је ово министарство почело да ради и то за 
сада препознају и локалне самоуправе“, објаснио је Вулин.

Да би радно способни корисници новчане социјалне по-
моћи добили шансу да уместо социјале из државне касе сами 
зараде месечну плату, Национална служба за запошљавање 
расписала је јавни позив послодавцима за доделу субвенција 
дела зарада. Субвенција се одобрава послодавцима који при-

падају приватном сектору и запошљавају кориснике новчане 
социјалне помоћи са евиденције незапослених НЗС.

НСЗ субвенционише део зараде у износу до 15.000 дина-
ра месечно, за пун фонд радних часова, у трајању од годину 
од дана заснивања радног односа. Послодавац има обавезу 
и да лице задржи у радном односу најмање још пола године 
након истека права на субвенцију. Јавни позив је отворен до 
утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30. новем-
бра ове године.

АКТУЕЛНО     Држава у 2015. издвојила близу 13,88 милијарди динара новчане социјалне помоћи

УЗЛАЗНИ ТРЕНД ЗАПОШЉАВАЊА
Сајам запошљавања у Зрењанину

„Незапосленост је највећи проблем и у Зрењанину и у 
Републици, и ми се на разне начине трудимо да решимо тај 
проблем. У прошлој години успели смо да потпишемо угово-
ре са 13 инвеститора. Посебно је важна чињеница да зрења-
нински привредници улажу у Зрењанин. У прошлој години 
запослено је преко 1.000 лица у реалном сектору, односно не-
запосленост је смањена за 8,5 одсто. Ове године очекујемо да 
се тај позитиван тренд настави“, истакао је градоначелник 
Зрењанина Чедомир Јањић, отварајући Сајам запошља-
вања у Зрењанину.

Двадесети сајам одржан је у Хали спортова „Медисон“, у 
организацији Града Зрењанина и Филијале за запошљавање 
Зрењанин.

Чак 40 послодаваца определило се да путем сајма 
регрутује кадрове за своја предузећа. Понуђено је 261 
слободно радно место, а тражено је и 20 сезонских радника. 
Као и до сада, тражени су радници различитих занимања и 
степена стручне спреме: НК радници, заваривачи, зидари, 
тесари, молери, фарбари, монтери суве градње, руковаоци 
грађевинском механизацијом, ауто-механичари, ауто-лима-
ри, административни радник, продавци, касири, магационе-
ри, месари, пекари, кувари, конобари, фармацеутски техни-
чари, дипломирани инжењери фитомедицине, фармацеути, 
машински инжењери, професори информатике, итд.

Први пут на сајму су биле познате компаније ДИС и 
Форма идеале, али и редовни учесници: трговински ланци 
Гомекс и ББ Трејд и осигуравајуће куће Винер, Ђенерали и 
Дунав. Највише радника - 22, тражило је предузеће АД Дија-
мант, АД Лимес је тражио 20 радника, док ће по 15 радника 
засновати радни однос у предузећима ДОО Шинвоз и ДОО 
Фулгар.

Директорка Филијале Зрењанин НСЗ Татјана Мијато-
вић истакла је да се наставља позитиван тренд запошља-
вања из прошле године. Тако су у прва три месеца ове године 
запослена 4.433 лица у Средњобанатском округу, што је 25 
одсто од укупног броја незапослених. Томе је допринела и 
чињеница да је локална самоуправа створила повољан ам-
бијент за запошљавање. Александра Штрбац

ТЕК СВАКИ ПЕТИ ТРАЖИ ПОСАО
Од 128.355 радно способних корисника новчане социјалне помоћи,

сваки пети прималац пријављен на евиденцију НСЗ

У прва три месеца ове године запослене 4.433 особе у Средњобанатском 
округу, што је 25 одсто укупног броја незапослених
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МИ И ЕВРОПА   Накнаде за позиве и пренос података у иностранству биће укинуте у ЕУ 2017. године

ДВА ЛИЦА РОМИНГА
Нови режим цена је резултат дуге борбе Брисела и моћних лобија телекомуникационих 

компанија. Компаније се жестоко бориле како би сачувале овај приход, који се у ЕУ процењује 
на четири милијарде евра

Планирано укидање накнада за 
роминг у ЕУ често се предста-
вља као победа за кориснике 
мобилних телекомуникација. 

Међутим, то би за последицу могло да 
има раст цена других услуга у том сек-
тору, пише француски економски лист 
„Трибин“. У ЕУ су накнаде које корис-
ници мобилних телефона плаћају за 
позиве и пренос података у иностран-
ству знатно смањене крајем априла, а 
требало би да буду укинуте у јуну 2017. 
Према подацима Европске комисије, 
од 2007. године ЕУ је успела да смањи 
цене позива, СМС-а и преноса података 
за преко 80 одсто, док је роминг јефти-
нији за 91 одсто.

У ЕУ се почев од 30. априла ове 
године на основну тарифу без ПДВ-а 
може урачунати накнада за роминг од 
највише 0,05 евра за минут позива, 0,02 
евра за СМС и 0,05 евра за мегабајт мо-
билних података.

Оператери телекомуникација су 
често оптуживани да пуне џепове, док 
корисници плаћају прекомерне цене 
за међународни саобраћај: ако би неко 
случајно заборавио да искључи пренос 
података док је у иностранству, могао 
би да се суочи са тако високим рачу-
ном за мобилни да би му пошле сузе 
на очи.

Нови режим цена је резултат дуге 
борбе Брисела и моћних лобија теле-
комуникационих компанија, које су 
се жестоко бориле како би сачувале 
овај приход који се у ЕУ процењује на 
четири милијарде евра. Када се гледа 
целокупан профит тог сектора, прихо-
ди од роминга нису толико значајни, 
али имају маржу од 80 одсто, наводи 
неименовани париски аналитичар, док 
други тврди да само француски корис-
ници дају сваке године близу милијар-
ду евра за трошкове роминга у и ван ЕУ.

Када је реч о интернету, од опера-
тера ће се тражити да не могу да бло-
кирају или успоравају неке садржаје 
или апликације, изузев у посебним 
ситуацијама, а посебно да би спречи-
ли сајбер нападе. Међутим, моћи ће 
да нуде клијентима различите брзине, 
под условом да се задовољавајући ква-
литет свима обезбеди.

У том контексту, договор о укидању 
накнада за роминг који је постигнут у 
јуну прошле године поздрављен је у 
Бриселу. Потпредседник Европске ко-
мисије за јединствено дигитално тр-
жиште Андрус Ансип поздравио је 
вест са посебним ентузијазмом.

„Европљани су тражили и чека-
ли на укидање роминга и на прописе 
за неутралност на интернету. И њихов 
глас се чуо“, рекао је Ансип.

Поставља се, међутим, питање 
да ли је тај договор заиста добра вест 
за потрошаче, а до одговора није тако 
лако доћи.

Стручњак за телекомуникације је 
рекао за „Трибин“ да је та мера све дру-
го само не социјална.

„У стварности, роминг је мање 
проблем за туристе, а више за пословне 
људе и компаније. Када путују, они об-
ично не воде много рачуна о трошко-
вима за телекомуникације које плаћају 
њихове компаније. То није случај када 
је реч о туристима, који обично искљу-
че пренос података док су у иностран-
ству и радије користе бесплатни 
бежични интернет у кафеима и хоте-
лима. Крај роминга ће донети велико 
смањење трошкова компанијама и 
пословним људима. Али, пошто ће опе-
ратери желети да сачувају свој профит, 
прибећи ће повећању цену најјефти-
нијих тарифа“, каже овај стручњак.

Како би надокнадили губитак 
прихода, оператери се надају да ће 
моћи да се ослоне на људе који чешће 
користе пренос података у иностран-
ству и који су спремни да плате већу 
цену. Извршни директор француске 

компаније „Оранж“ Стефан Ришар је 
прошле јесени рекао да је задовољан 
због промена у вези са накнадама за 
роминг. Он је за радио „Франс интер“ 
рекао да је то добра вест пре свега за 
кориснике, али и за мобилне операте-
ре.

„Људи много више користе услуге 
када су тарифе за роминг смањене, јер 
се са преласком границе обично прво 
искључивао интернет, а оператери 
немају прихода када се услуга не ко-
ристи“, рекао је Ришар.

Оранж, као и његови конкуренти, 
увелико је спреман за промене. Ниско-
тарифни француски бренд „Сош“ (Sosh) 
нуди бесплатно пет гигабајта годишње 
у Европи и француским прекоморским 
територијама, али само уз најскупљу 
тарифу, која износи 24,99 евра месеч-
но. Други француски оператер, „Бујг 
телеком“, покушао је да промене које је 
наметнуо Брисел прикаже као комер-
цијални гест.

„Да бисмо вам омогућили да лак-
ше комуницирате током путовања у 
Европи, ‚Бујг телеком‘ смањује цену по-
зива и СМС порука за европске земље! 
Не морате ништа да урадите, јер ћете 
од ове промене аутоматски имати ко-
ристи“, навела је та компанија у имејлу 
својим корисницима.

Извор: EurActiv.com
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Када нека страна компанија дође 
у Србију Богољуб Пантелић 
из Ваљева им међу првима за-
куца на врата. Пре 35 година на-

пустио је правни факултет и у гаражи 
основао малу радионицу за сито-штам-
пу. Данас има фирму за производњу 
амбалаже, за коју каже да може да се 
упореди са европским компанијама. 

- Пошто су велике светске компа-
није дошле у Србију, у регион, ми смо 
одлазили у те компаније и преко њих 
презентирали своју фирму. Објаснили 
смо им да смо спремни да технолошки 
напредујемо, да ћемо се и  даље уна-
пређивати и моћи да радимо за све те 
компаније за које данас радимо, као 
што су: „Хенкел“, „Нивеа“,„Бернсдорф“, 
„Мен Хумел“, „Бош“, као и за све велике 
компаније које се налазе у окружењу: 
„Нестле“, „Др Еткер“ - објашњава Бо-
гољуб Пантелић, власник „Босиса“.

Фирма „Босис“ има 100 запосле-
них, а прошле године произвела је 
близу 83 милиона кутија. У последњих 
пет година у нову опрему инвестирано 
је пет милиона евра. 

- Основа свих инвестиција била је 
из сопствених средстава. Ако желите да 
брзо стигнете на европско тржиште мо-
рате да пратите технолошке трендове. 
Лако нам је да изађемо на то тржиште, 
али онда морамо да будемо конкурент-
ни са ценом. Уколико не пратимо тех-
нолошке трендове нећемо бити конку-
рентни са ценом. Друго, морамо добро 
да обучимо људе да буду свесни да је 
квалитет најважнија ствар - сматра 
Пантелић. 

Улагање у обуку запослених био 
је и један од разлога за ангажовање 
саветника. Преко пројекта Европске 
банке за обнову и развој за подршку 
малим и средњим предузећима, који 
финансира Европска унија, домаћи и 
страни консултанти помагали су им 
да унапреде производњу, управљање 
људским ресурсима и побољшају про-
дају.

- Имамо велике успехе у раду са 
консултантима. Увек смо добијали тазе 

знање и експертизу из одређених об-
ласти, која нам је помогла да се унапре-
димо. Ти резултати се виде и по запос-
ленима који су били на обуци, колико 
су на свом радном месту или унутар 
саме компаније напредовали, а и по 
бројкама које показују повећање посло-
вања, продаје, повећање самог обима, а 
на крају и самог профита - објашњава 
Марија Пантелић, менаџер за људске 
ресурсе ваљевског „Босиса“. 

Мала и средња предузећа, по ре-
чима Богољуба Пантелића, оптереће-
на су мноштвом прописа. У пословном 

окружењу посебно му смета попустљив 
однос државе према неплатишама. 

- Ја радим 35 година, уредно 
плаћам, уредно дајем све доприносе, 
а онда тамо некоме ко није плаћао оп-
ростите 50 одсто пореза. Па, мислим 
да то не делује стимулативно на нас 
привреднике који уредно плаћамо и 
радимо све остало - уверен је Богољуб 
Пантелић. 

Кочницу развоја малих предузећа 
види у чињеници да из образовног сис-
тема излазе млади који имају све мање 
практичних знања и којима је потребно 
и до осам месеци обуке за посао.

- Имам утисак да очекујемо од 
предузетника да направе велики биз-
нис тако што ћемо им дати неку помоћ 

и олакшице, а нисмо свесни шта треба 
да их научимо да би то урадили. И ја 
сам био млад привредник када сам по-
чео, имао сам једног радника и морао 
сам много да учим - сећа се Пантелић.

Пантелић сматра да је за домаћа 
предузећа важно да схвате да је српско 
тржиште мало и да се морају окретати 
земљама у окружењу, као и да данас 
треба много више да се ради за исти 
новац него што је био случај пре десет 
година.

МОЈ ПУТ   Богољуб Пантелић из Ваљева пре 35 година напустио правни факултет
и у гаражи основао малу радионицу за сито-штампу

ТАЗЕ ЗНАЊЕ И КВАЛИТЕТ ТЕМЕЉ УСПЕХА
Фирма „Босис“ има 100 запослених, а прошле године произвела је близу 83 милиона 

кутија. У последњих пет година у нову опрему инвестирано пет милиона евра

Важно је да схватимо да је српско тржиште мало и да морамо да 
се окренемо земљама у окружењу

Очекујемо од предузетника
да направе велики бизнис тако 

што ћемо им дати неке помоћи 
и олакшице, а нисмо свесни

шта треба да их научимо да
би то урадили

Радим 35 година, уредно
плаћам, уредно дајемо све 

доприносе, а онда тамо некоме 
ко није плаћао опростите 50 

одсто пореза

Данас треба много више
да се ради за исти новац него 
што је био случај пре десет 

година...
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Око 50.000 лекара стажиста ступило је у штрајк у Ен-
глеској због спора око плата и услова рада, што је 
први такав протест у последњих 40 година. Лекари 
стажисти, у које се убрајају они који су управо дипло-

мирали до оних са више од деценије искуства, ступили су у 
24-часовни штрајк током којег ће пружати само хитну помоћ. 
Због штрајка је одложено око 4.000 операција, а обустављен 
је и рад у амбулантама.

Лекари стажисти чине трећину здравствених радника 
у Великој Британији, а штрајкују због планова владе о про-
мени плате и распореда рада. Лекари тврде да ће пацијенти 
тиме бити угрожени, док власти наводе да је у Националној 
здравственој служби потребна већа флексибилност, како би 
се унапредила здравствена нега и викендима. У штрајку су 
чак и хитне службе и породилишта. Стажисти су од почетка 

године организовали четири штрајка, али први пут су сада 
обухваћене све услуге. 

Више од 125.000 прегледа и операција је отказано и 
мораће поново да се заказују због штрајка који се води око 
спора владе и Британског удружења лекара. Главни разлог 
за штрајк је намера владе да наметне нови уговор лекарима 
стажистима, који предвиђа више рада викендом без додат-
ног плаћања за екстра сате. Влада заузврат предлаже по-
већање основне плате за 13,5 одсто.

Хиљаде лекара су поставили дрвене летве испред болни-
ца широм Енглеске у првом штрајку у историји Националне 
здравствене службе Велике Британије.

ГОРЕ - ДОЛЕ    Први протест за 40 година
у Британији

Због штрајка је одложено око 4.000 
операција, а обустављен је и рад у 

амбулантама

ШТРАЈК 50.000 ЛЕКАРА

Власник компаније „Чобани“ (Chobani) која се бави производњом јо-
гурта, Хамди Улукаја, поделио је радницима десет одсто акција ком-
паније, преноси „Њујорк тајмс“. Улукаја, турски имигрант који је 2005. 
године основао компанију „Чобани“, рекао је запосленима у Њујорку да 
ће им поделити десет одсто акција компаније пошто изађе на берзу или 
се прода. Циљ је, како је рекао, да се богатство пренесе на раднике који су 
учествовали у изградњи компаније од њеног оснивања, пре десет година.

„Изградио сам нешто за шта сам мислио да никад неће доживети та-
кав успех, али не могу замислити ‚Чобани‘ без свих ових људи“, казао је 
Улукаја, додајући да ће запослени сада још више радити на будућности 
компаније.

Пре две године, када је „Чобани“ добио зајам од приватне инвестицио-
не компаније „ТПГ кепитал“, вредност овог произвођача јогурта је била 
процењена на између три и пет милијарди долара. Са вредношћу од три 
милијарде долара, просечна исплата запосленима ће износити 150.000 
долара, док ће онима који најдуже раде у тој компанији бити додељено 
још више акција, у потенцијалној вредности од преко милион долара.

Радници компаније „Чобани“ награђени са 10 одсто акција

ОД ЈОГУРТА ПО 150.000 ДОЛАРА

Венецуела повећала минималне плате

ДВОДНЕВНА РАДНА НЕДЕЉА
По званичном курсу минималац чак 1.321 евро, док је права вредност

свега 44 евра

Председник Венецуеле је наредио повећање минималних плата од 30 одсто, што је најновији потез његове социјалис-
тичке владе да се ухвати у коштац са високом инфлацијом и стагнацијом привреде. Председник Николас Мадуро је 
то урадио једва два месеца после претходног повећања минималаца од 25 одсто, 1. марта. Минимална месечна плата 
сада износи 15.051 боливар. Мада је то по званичном курсу чак 1.321 евро, права вредност нове минималне плате је 

неупоредиво мања - свега 44 евра по „црном курсу“, који је у општој примени у Венецуели.
Бруто домаћи производ Венецуеле, зависне од извоза нафте која је појефтинила, прошле године је опао за 5,7 одсто, 

несташица основне робе се вишеструко повећала, а цене скачу. Влада је ради уштеде струје увела свакодневна искључења, 
јер су суше угрозиле производњу електричне енергије у хидроелектрани Гури, јавља агенција „Ројтерс“, због чега и државни 
службеници раде само два дана недељно. Ова мера ће потрајати најмање до 27. маја. Око 2,8 милиона запослених у државном 
сектору Венецуеле су током прошлог месеца већ имали слободан петак, да би им Мадуро недавно дао још два дана слободна, 
среду и четвртак.

Несташица воде и рестрикције електричне енергије створили су додатне проблеме за 30 милиона становника Венецу-
еле, која је ионако суочена са озбиљном рецесијом, мањком млека и лекова, растућим ценама и километарским редовима у 
продавницама, наводи „Ројтерс“.



Бесплатна публикација о запошљавању 4718.05.2016. |  Број 674 |   

Шиваћа машина поново ште-
па у Србији! Вратила се из 
погона пропалих, некада 
светски познатих гиганата, 

у производне хале малих, средњих и 
великих предузећа, која последњих го-
дина поново освајају тржиште региона, 
ЕУ, Русије и света. Српски текстилци 
дигли су се из пепела, пошто су после 
2000. године били суочени са крими-
налном приватизацијом, а затим и на-
валом кинеске робе и сиве економије 
са Далеког истока, која их је скоро до-
кусурила. Ипак, текстилна индустрија 
је успела да се опорави и данас пред-
ставља четврту по реду извозну грану 
у Србији, са извозом вредним више од 
милијарду долара у 2015. години, пише 
„Национална пословна ревија“, чији су 
оснивачи Привредна комора Србије и 
Економски институт.

„Успону овог сектора највише је 
допринео први споразум који је Србија 
2005. потписала са ЕУ, и то управо у 
области текстила, о пласману нашег 
текстила без царина. То је покренуло 
производњу текстила, али и коже и 
обуће у земљи. После тога почињу да 
долазе страни инвеститори, који овде 
подижу производне погоне рачунајући 
на олакшице и подстицаје и већ по тра-
дицији обучену и квалитетну радну 
снагу“, изјавио је секретар Удружења 
за индустрију текстила, одеће, коже и 
обуће ПКС Милорад Васиљевић.

Како каже, близина ЕУ тржишта и 
могућност извоза из Србије у Русију на 
основу Споразума о слободној трговини 
са Русијом биле су само неке од погод-
ности. У то време полако почињу да ја-
чају и мале породичне фирме, које су 
у старту биле дискриминисане држав-
ном политиком подстицаја и олакшица 
за стране инвеститоре.

„Ове године је то промењено но-
вом уредбом Владе, па су домаћи ин-
веститори у шансама и могућностима 
изједначени са страним“, каже Васиље-
вић.

У Србији данас у текстилном сек-
тору послује 2.000 предузећа, у којима 
је у производњи текстила запослено 
40.000, а у производњи коже, предмета 
од коже и обуће 10.000 радника. У де-
цембру прошле године просечна зара-
да без пореза и доприноса у индустрији 
текстилних предива и тканина износи-
ла је 38.107 динара, а у индустрији оде-
вних предмета и крзна 28.186 динара. 
Просечна зарада без пореза и доприно-
са у индустрији коже и обуће износила 
је 32.757 динара.

Колико су се произвођачи тексти-
ла, обуће и осталих производа од тка-
нина и коже за кратко време опоравили, 
сведочи чињеница да је Србија данас 
трећа у свету по производњи чарапа. У 
2015. од укупног извоза текстила око 20 
одсто биле су чарапе, а вредност извоза 
хулахоп чарапа само у Русију прошле 
године износила је скоро 69 милиона 
долара, показују подаци Републичког 
завода за статистику.

„Данас је у Србији обим произ-
водње дечјег текстила већи него своје-
времено у целој СФРЈ. Дечји текстил 
највише се извози у земље региона, 
али и у ЕУ и Русију. Овог месеца дола-
зе представници аустријске фирме која 
се бави производњом дечјег текстила, 
једна италијанска фирма већ тражи ло-
кацију за свој погон и жели да упосли 
250 радника, а инвеститор из Чикага 
намерава овде да отвори производњу у 
којој ће бити ангажовано 200 радника“, 
додао је Васиљевић.

„Добар производ увек нађе пут до 
купца. Недавно је код нас у фабрици 
била делегација из Француске. Били су, 
благо речено, шокирани када су видели 
како је наша обућа квалитетна“, изјавио 
је Блажа Лазарев, власник фабрике 
„Балдино“, која је водећи српски произ-
вођач дечје обуће.

Србија је 2000. године била на 195. 
месту међу земљама добављачима 
текстила у ЕУ, а прошле године на 18. 
Највећи извозници текстила када је реч 
о страним инвеститорима у Србији су 
„Вали“ из Ваљева са 100 милиона до-
лара годишњег извоза, „Фијорано“ из 
Сомбора са 43 милиона и „Модитал“ из 
Зрењанина са 28 милиона долара.

Међу фирмама са домаћим капи-
талом највећи извозници су „Еп-белт“ 
Лозница - 12 милиона долара, „Са-
натекс“ Сјеница - 9 милиона долара, 
„Б-експорт“ Чачак - 7,5 милиона долара 
и „Јасмил“ Ариље - 5,3 милиона долара.

У Србији, у перспективи, у текстил-
ној индустрији може да се запосли ве-
лики број људи, од 100.000 до 150.000, 
а све већи број страних фирми жели да 
премести своје производне погоне са 
Далеког истока у Србију. Увоз текстилне 
и кожарско-прерађивачке индустрије 
прошле године је износио 1,3 милијар-
де долара. Артикли су се увозили нај-
више из ЕУ (Италије и Немачке), затим 
Кине, Турске, Вијетнама, Бангладеша и 
Индије.

А када је реч о пласману нашег 
текстила и обуће у иностранство, у 
2015. највише се извозило у ЕУ (70 од-
сто), пре свега у Италију и Немачку, за-
тим у Русију, БиХ, Црну Гору, Македо-
нију, Хрватску и Словенију.

САЗНАЈТЕ ВИШЕ   Србија 2000. била 195. на листи добављача текстила у ЕУ,
а прошле године 18.

СИТАН ШТЕП ЗА ИЗВОЗ 
Србија трећа у свету по производњи чарапа. У текстилном сектору послује 2.000 

предузећа, у којима је у производњи текстила запослено 40.000 радника
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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)


