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Економска и социјална права

ПРАВО НА РАД ЈЕДНО ОД 
НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ
Незапосленост погађа скоро сваку четврту особу која тражи посао, 
социјални дијалог није функционалан, а синдикати, по мишљењу 
већине грађана, не обављају своју функцију заштите права 
радника, поготово у приватном сектору

УЗ ВОЉУ И ТРУД СВЕ СЕ 
ПОСТИЖЕ
Десет физиотерапеутских техничара оштећеног вида, најбоље 
рангирани на конкурсу за запошљавање који је расписао 
град Београд, распоређено је у седам београдских домова 
здравља и клиничко-болничких центара

НЕМАЧКА НУДИ 
НАЈВИШЕ
Када се НСЗ увери да се ради о кредибилном послодавцу, 
објављује оглас и путем непосредног контакта информише 
лица која су на евиденцији незапослених, а имају одговарајућу 
стручну спрему, знања и искуства која тражи страни 
послодавац
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Уводник

РАЗЛИЧИТЕ ШАНСЕ
У области рада и запошљавања од 2000. године донети су 

многи закони, којима су уређени односи послодаваца и запосле-
них, запошљавање особа са инвалидитетом, осигурање од неза-
послености, а покренут је и социјални дијалог. Права радника у 
Србији нарушена су и након приватизација, када је део преду-
зећа нестао, оставивши раднике без посла, али и без отпремнина 
које би им припадале. Хиљаде радника остаје без својих више-
годишњих зарада, упркос томе што судови доносе правоснажне 
и извршне судске пресуде у њихову корист, јер Закон о прива-
тизацији стопира извршење пресуде у корист радника, ако пре-
дузеће у коме је био запослен уђе у процес приватизације кроз 
реструктурирање.

Због тога је заштитник грађана Саша Јанковић Влади Ре-
публике Србије упутио мишљење, у коме подсећа да се Уставом 
гарантовано право на зараду по основу рада, као и принцип 
обавезности судских одлука, на коме почива правна држава, не 
могу жртвовати због интереса приватизације.

„Држава не може, а да се не огреши о своје грађане - начело 
поделе власти и елементарну правичност - законом да спреча-
ва остваривање права која су, на основу Устава и других закона, 
утврђена правоснажним и извршним судским пресудама“, сма-
тра заштитник грађана.

Проблеми младих у већим градовима и мањим средина-
ма се свакако разликују. У мањим срединама нека деца немају 
могућност одласка чак ни у основну школу у свом месту, неки 
ни приступ интернету, самим тим ни информацијама и многим 
другим садржајима намењеним њиховом узрасту. Према томе, 
нису им исте ни шансе за развој и напредак.

Вукашин Гроздановић, председник Управног одбора Кровне 
организације младих Србије, истиче да млади не треба да буду 
будућност већ садашњост наше земље. Дугорочни циљ не би 
ваљало да буде само подржавање најуспешнијих, већ и рад са 
онима који нису најуспешнији, а који би могли пуно да постигну.

Прилику за запошљавање у Немачкој имају наши лекари. 
Од почетка ове године посредством НСЗ један специјалиста не-
урологије отишао је да ради у тој земљи, а клинике из Немач-
ке траже и још једног лекара опште медицине на специјализа-
цији или специјалисту неуропсихијатра. Националној служби 
за запошљавање недавно се обратио и Центар за старе из места 
близу Хамбурга у Немачкој, и у току је поступак посредовања у 
запошљавању 15 медицинских сестара. Када су у питању друге 
земље, пре извесног времена НСЗ је покренула поступак за запо-
шљавање медицинског особља у болници у Уганди, у граду Гулу. 
Конкурс је отворен до 31. августа, а траже се хирург, ортопедски 
хирург, гинеколог, биомедицински инжењер и две медицинске 
сестре.

Запошљавање и омогућавање права на рад особама са ин-
валидитетом, које је једно од основних људских права, истовре-
мено је основ остваривања квалитета живота, јер омогућава еко-
номску самосталност и унапређује лични доживљај успешности 
и укључености у заједницу. Градоначелник Београда Драган 
Ђилас и председник Скупштине града Александар Антић при-
мили су у Старом двору физиотерапеутске техничаре оштећеног 
вида, који ће радити у седам градских здравствених установа. 
Оглас је објављен 4. јула, за по једног физиотерапеутског техни-
чара у домовима здравља „Вождовац“, „Врачар“, „Нови Београд“, 
„Раковица“ и „Савски венац“ и Клиничко-болничком центру „Бе-
жанијска коса“, као и за четири физиотерапеута у Клиничко-бол-
ничком центру „Звездара“..

    Редакција



 Успешни предузетници уз подршку НСЗ

Вођена жељом да започне породични бизнис којим би на дужи рок могла да обезбеди 
егзистенцију, млада Зрењанинка Александра Ристић регистровала је СЗР „Бонђорно“, 

радњу за производњу тестенина. Горан Стојановић је власник тренутно јединог кафића у 
Зрењанину у коме се не служи алкохол

Уземљама ЕУ жене су заступљене у предузетништву са 
34%, док су у нашој земљи жене власнице сваке треће 
предузетничке радње, а у 17% фирми истовремено су 
и власнице и менаџерке. У оквиру програма помоћи 
за регистровање сопствених фирми, жене које покрећу 

свој посао обично отварају књиговодствене агенције, фризерске, 
козметичарске и сличне салоне за негу лепоте, радње за израду 
колача и торти, различите радње за израду сувенира, рукотвори-
на, како би се бавиле старим знатима (домаћом радиношћу). Дру-
гим речима, обично су то делатности из сфере „женских послова“. 

Субвенцију за самозапошљавање, као једну од активних 
мера у тражењу посла Националне службе за запошљавање, ове 
године на подручју зрењанинске филијале користила су 54 неза-
послена. 

„Бонђорно“ у Зрењанину
Вођена жељом да започне породични бизнис којим би на 

дужи рок могла да обезбеди егзистенцију, млада Александра 
Ристић регистровала је СЗР „Бонђорно“, радњу за производњу 
тестенина.  „Почели смо пре скоро годину дана, у намери да нам 
овај посао обезбеди егзистенцију, а да радимо оно што волимо. 
Наравно, и да тржишту понудимо квалитетан производ“, истиче 
Александра.

Александра се определила за производњу тестенина, јер 
је при започињању бизниса желела да покрене производњу у 
којој ће један радник бити довољан, а производ имати сигуран 
пласман. Тестенине су производ који је увек тражен. Због брзине 
и лакоће припремања запослене домаћице их преферирају, у ба-
натској кухињи су незаобилазне, популарне су због могућности 
справљања различитих јела, од једноставних, до специјалитета.  

У „Бонђорну“ се израђује квалитетна тестенина, зато што се 
за производњу користи брашно од дурум пшенице, које је скупље 
и теже се налази на тржишту. Дурум обезбеђује да се тестенина 
при кувању не распада, а да се након кувања не лепи и не пада.  

Млада газдарица је успела да тржишту понуди произ-
вод који је јефтин, а квалитетан. „Бонђорно“ тестенине су нешто 

скупље од уобичајених домаћих марки, а јефтиније од „Бариле“, 
као бренда који је репер квалитета у категорији тестенина.

Прва асоцијација на тестенине и уметност припремања тес-
тенина је Италија, зато се Александра определила да своју СЗР 
назове „Бонђорно“, а атрактиван дизајн паковања макарона, 
„спирала“, „радијатора“, и „фусила“, од 350 и 400 грама, налик је 
на чувену италијанску марку „Барила“. Поред привлачности, ку-
тије са „Бонђорно“ производима су и функционалне, с обзиром 
да су на свакој штампани рецепти за јела од тестенина, савети за 
кување, поуке из бонтона за припрему и конзумирање различи-
тих врста паста.  

Александра је по струци грађевински техничар, а пре започ-
ињања приватног бизниса није радила. За започињање породич-
ног бизниса, поред субвенције за самозапошљавање, користила 
је и кредит Гаранцијског фонда. Купила je италијанске половне 
машине: две сушилице, пакерицу (која истовремено и мери па-
ковања), две машине за мешање и израду теста које поседују и 
систем за предмешање и калупе за израду макарона. У фирми 
су спроведени стандарди Хасапа, при грађевинским радовима и 
хигијенским проверама. 

Тренутни дневни производни капацитет СЗР „Бонђорно“ је 
око 20-30 кг тестенина, а капацитет ће бити већи, до 50 кг, у фази 
када се пробију у трговинске ланце. Власница у овој фази пласира 
производе у мале трговине, а планира, када производња озбиљ-
није заживи, да уђе у војвођански трговински ланац „Гомекс“.

Кафић без алкохола
Горан Стојановић је власник тренутно јединог кафића у 

Зрењанину у коме се не служи алкохол, али је у понуди 60 врста 
сокова. Може пиво, али безалкохолно.  

„Завршио сам обуку и специјалистички семинар у филијали 
запошљавања, с обзиром на то да први пут користим средства за 
самозапошљавање. Кафић је управо онај прави, јер уместо алко-
хола нудимо, осим кафе и сокове, бројне природно цеђене соковe, 
од воћа и поврћа - праве витаминске бомбе. Многима је то чуд-
но, али заиста желимо да гостима овде буде лепо, да се опусте 
уз добру кафу или сок, у лепом амбијенту. Субвенцију сам иско-
ристио за побољшање услова, односно за вентилаторе у кафићу“, 
истиче Горан. 

А. Штрбац

РАДИМО ОНО ШТО ВОЛИМО
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Југоисточна Европа се суочава са новом кризом у снабде-
вању електричном енергијом, која је резултат готово дво-
годишњег сушног периода, објавио је глобални извор вести 
о енергетским питањима „Платс“ (www.platts.com). Како 
наводи тај извор, летњи пораст потрошње струје тренутно  

 се успешно покрива увозом из Словеније, Мађарске и де-
лом Бугарске. Међутим, уколико се суше наставе, услед ниског 
водостаја река и акумулација, регион би се на јесен и зиму могао 
суочити са озбиљним проблемима у редовном снабдевању елек-
тричном енергијом, што би довело до раста цене струје на регио-
налном и међународном тржишту.

Колико је озбиљна ситуација, указује и то да је један од 
највећих регионалних извозника енергије, румунска Хидрое-
лектрика, услед ниског водостаја у акумулацијама отказала 
све уговорене продаје намењене извозу. У Албанији је оператер 
дистрибуције ЧЕЗ, почетком августа потврдио да је скоро учетво-
ростручио увоз електричне енергије, на 350 гигават часова (GWh) 
месечно, са 100 гигават часова увезених у јулу, уз објашњење да 
одлука о већим куповинама сада за циљ има чување акумула-
ција за каснији период у години. Средином јула Електропривреда 
Босне и Херцеговине (ЕПБиХ), која је такође један од водећих ре-
гионалних извозника енергије, саопштила је да је производња из 
хидроелектрана у 2012. нижа за читавих 42% од плана, прецизи-
рајући да је у првој половини године производња хидроелектра-
на покрила свега 18% укупне производње. ЕПБиХ очекује да ће 
укупна производња у 2012. бити 20% нижа од оне у 2011, највише 
због продуженог сушног периода. Босна и Херцеговина је једини 
извозник електричне енергије на Западном Балкану, а чак 40% 
енергије производи у хидроелектранама. 

И Електропривреда Србије (ЕПС) ће ове године морати да 
увози струју, како би обезбедила редовно снабдевање. У ЕПС 
кажу да производња струје опада због вишемесечне суше, али 

не могу да прецизирају колико ће електричне енергије морати 
да се увезе. 

Од почетка године производња проточних хидроелекрана 
је мања за око 10%, а ниво воде у акумулацијама је испод оче-
киваног. Потребна је велика количина кише да би се побољшало 
стање, али и уколико се хидрологија нормализује, ЕПС неће моћи 
да до краја године произведе довољно струје за домаће тржиште, 
те ће морати да је увезе, кажу у ЕПС.

По подацима са сајта www.eps.rs, хидроелектране чине 34% 
укупног електроенергетског потенцијала ЕПС. Укупна снага 50 
агрегата 16 хидроелектрана је 2.835 мегавата. У 2011. години у 
хидроелектранама ЕПС произведено је 9.180 гигават сати струје, 
што је 22% од укупне производње (41.284 гигават сати). Снага 
осам термоелектрана на лигнит са 25 блокова је 5.171 мегават 
(МW).

Представници енергетске компаније ЕФТ групе наводе да је 
производња хидроелектрана у региону, у шестомесечном пери-
оду - од октобра 2011. до марта 2012, била најнижа у последњих 
15 година - произведено је укупно око 11 терават часова енергије, 
што је чак 56% испод просека, а то је пре свeга регионални про-
блем, јер Балкан производи преко 25% енергије у хидроелектра-
нама. Наглашава се и да су аналитичари сложни у процени да 
ће се земље Балкана суочити са потенцијално озбиљним пробле-
мом у обезбеђивању довољно енергије за грејну сезону, уколико 
изостану велике падавине у четвртом кварталу године, а нор-
мално снабдевање ће у том случају готово искључиво зависити 
од поузданости рада великих термоелектрана у региону.

  А.Б.

Снабдевање електричном енергијом у 
Југоисточној Европи 

Уколико изостану велике падавине у четвртом 
кварталу године, нормално снабдевање ће готово 
искључиво зависити од поузданости рада великих 
термоелектрана у региону

СУША 
РАЗЛОГ 
НОВЕ КРИЗЕ

Потенцијал Србије
Укупан потенцијал хидроенергије у Србији процењује се 

на 17.000 гигават-сати, од чега је искоришћено око 10.000 гига-
ват-сати. Преостали хидроенергетски потенцијал се процењује 
на око 7.000 гигават-сати, и то у сливу Мораве, Дрине и Лима 
и Дунава. Та подручја су погодна за изградњу објеката снаге 
веће од 10 мегавата и годишњу производњу око 5.200 гигават-
сати.

Потенцијал малих водотокова, на којима се могу гради-
ти мале хидроелектране, износи око 0,4 милиона тен - или 3% 
од укупног потенцијала обновљивих извора у Србији. Мале 
хидроелектране су енергетски објекти снаге до 10 мегавата 
и спадају у категорију повлашћених произвођача енергије. 
Према најавама, планирано је да се наредном уредбом о под-
стицајним мерама уреди да статус повлашћеног произвођача 
имају мини хидроелектране снаге до 30 мегавата.

Када би се искористио укупан енергетски потенцијал 
малих хидроелектрана, могло би да се произведе око 4,7% од 
укупне производње електричне енергије у Србији (34.400 гига-
ват-сати у 2006. години) и око 15% годишње производње елек-
тричне енергије у хидроелектранама, која износи око 10.000 
гигават-сати.
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Колико вреде млади (у) Србији?

Просечан млади Европљанин са 24 године већ je завршио школовање, волонтира пет сати недељно и 
има план како ће изгледати његов живот у наредних пет година. Просечан млади житељ Србије има 

24 године, завршио је факултет или средњу школу и тражи посао. Нема јасну визију како ће изгледати 
његов живот ни за две, а камоли за пет година

У ИШЧЕКИВАЊУ ПРИЛИКЕ

(Не)поверење
Државне институције у Србији на дну су листе поверења 

младих, показало је неколико истраживања од којих је једно 
спроведено на Универзитету у Београду. Сваки други човек 
млађи од тридесет година у Србији нема поверења у било коју 
друштвену институцију, па су влада, парламент и политичке 
странке далеко лошије пласиране од Српске православне црк-
ве и Војске Србије, иако је поверење и у ове институције у по-
следње време у паду. По резултатима последњег анкетирања, 
Српској православној цркви верује тек нешто више од 15 од-
сто студената. Психолог Жарко Требјешанин каже да није из-
ненађујуће то што млади готово уопште не верују у државне 
институције, јер су оне годинама урушаване.

“По дефиницији, млади људи су далеко боље информи-
сани и имају развијенију критичку свест него преостали део 
становништва”, каже Требјешанин.
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Србија је потписница бројних конвенција из области еко-
номских и социјалних права и једна од земаља које су 
приликом ратификовања основног акта Савета Европе 
у овој области - Европске социјалне повеље, прихватиле 
највише обавеза, 88 од укупно 98 параграфа. Према оце-

ни Београдског центра за људска права, највећи проблем је што 
Србија није прихватила могућност подношења колективних жал-
би у конкретним случајевима кршења економских и социјалних 
права. Када је реч о правном систему Србије, Уставом су гаран-
тована економска и социјална права, али су детаљно утврђена 
законским и подзаконским актима. 

Проблеми у недоглед
У области рада и запошљавања од 2000. године донети су 

многи закони, којима су уређени односи послодаваца и запосле-
них, запошљавање особа са инвалидитетом, осигурање од не-
запослености, а покренут је и социјални дијалог. Најзначајнији 
прописи су Закон о раду из 2005, измењен 2009, Закон о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености из 2009, као и 
Општи колективни уговор. Стиче се утисак да главни проблем 
лежи у примени тих закона и у лошој економској ситуацији. Неза-
посленост погађа скоро сваког четвртог ко тражи посао, социјал-
ни дијалог, као оквир за уређивање услова рада, није функциона-
лан, а синдикати, по мишљењу већине грађана, не обављају своју 
функцију заштите права радника, поготово у приватном сектору. 

Не постоји званична процена броја људи који раде у сивој 
економији, без уговора и икаквих социјалних права, као ни броја 
оних којима се уговори на одређено продужавају у недоглед, уз 
кратке паузе како би све било „по закону“. Истраживања Центра 
за демократију показују да између 300.000 и милион особа ради 
у сивој економији. 

Неке законске одредбе, које је иницијално требало да по-
већају права радника, заправо им стварају проблеме. Пример је 
одредба по којој послодавац плаћа отпремнину раднику за цео 

радни стаж, а не за онај део проведен код њега. Према признању 
дела самих послодаваца, они због тога зазиру од запошљавања 
старијих радника, јер би у случају отпуштања отпремнине угро-
зиле предузећа. У тренутку када је стопа незапослености изузет-
но висока, поставља се питање да ли старијим радницима таква 
одредба више користи или штети. 

Створити услове за престанак опструкције
Права радника у Србији нарушена су и након приватизација, 

када је део предузећа нестао, оставивши раднике без посла, али 
и без отпремнина које би им припадале. Хиљаде радника остаје 
без својих вишегодишњих зарада, упркос томе што судови доно-
се правоснажне и извршне судске пресуде у њихову корист, јер 
Закон о приватизацији стопира извршење пресуде у корист рад-
ника, ако предузеће у коме је био запослен уђе у процес прива-
тизације кроз реструктурирање.

Због тога је заштитник грађана Саша Јанковић Влади Репу-
блике Србије упутио мишљење, у коме подсећа да се Уставом 
гарантовано право на зараду по основу рада, као и принцип оба-
везности судских одлука, на коме, између осталог, почива правна 
држава, не могу жртвовати због интереса приватизације.

„Држава не може, а да се не огреши о своје грађане - начело 
поделе власти и елементарну правичност - законом да спреча-
ва остваривање права која су, на основу Устава и других закона, 
утврђена правоснажним и извршним судским пресудама“, сма-
тра заштитник грађана.

Заштитник грађана, према Уставу, нема право да контроли-
ше рад Владе Републике Србије, али јој, због притужби грађана 
које сматра основаним, предлаже да, у складу са својим овла-
шћењима, предузме све неопходне и целисходне мере и створи 
услове за престанак опструкције у остваривању загарантованих 
права и поштовања и извршавању судских пресуда.

Незапосленост погађа скоро сваку четврту особу која тражи посао, социјални дијалог, као оквир за 
уређивање услова рада, није функционалан, а синдикати, по мишљењу већине грађана, не обављају 
своју функцију заштите права радника, поготово у приватном сектору

Економска и социјална права

ПРАВО НА РАД ЈЕДНО 
ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ

Само за минималну 
потрошачку корпу
Према Међународној повељи о економским, социјалним 

и културним правима, коју је Србија прихватила, свакој осо-
би је потребно омогућити одговарајући животни стандард, 
који подразумева храну, одећу, смештај и стално побољшање 
услова живота. Просечно домаћинство у Србији нема новца 
за стандардну потрошачку корпу, већ само за минималну, по-
казују званичне статистике. За просечну потрошачку корпу у 
Србији у марту 2012. године било је потребно 57.014 динара, а 
за минималну 30.377 динара, док је у исто време, према Ан-
кети о потрошњи домаћинстава, просечно домаћинство имало 
на располагању 52.050 динара. До маја 2012. цена потрошачке 
корпе је порасла на 60.699 и 35.598, док је мало вероватно да 
је у расположивим средствима забележен сличан раст. Наиме, 
просечна плата у Србији чак је опала са мартовских 40.562 на 
40.442 у мају 2012, док у погледу запослености није било зна-
чајнијих кретања.
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Заштитник грађана подсећа да је неспровођење правос-
нажних и извршних судских одлука донетих у корист радника 
друштвених предузећа обухваћених поступком приватизације, 
односно немогућност исплате заосталих зарада и других потра-
живања у поступку њиховог реструктурирања, Европски суд за 
људска права у Стразбуру уочио као један од системских пробле-
ма у Републици Србији.

Проблем представља и велики број радника који раде у си-
вој економији. Према оцени Београдског центра за људска пра-
ва, главни разлози из којих се посао тражи у сивој привреди, где 
радници немају никакву заштиту, јесу висока незапосленост, као 
и неефикасна заштита права из радног односа.

Ризик од сиромаштва
Истраживање Центра за демократију показало је да у Ср-

бији у сивој привреди има између 300.000 и милион радника, а 
међу секторима у којима се најчешће запошљавају су индустрија, 
грађевина, хотелијерство. Најподложнији запошљавању у нефор-
малној економији су млади и неквалификовани радници, као и 
необразовани и старији од 40 година. 

Право синдикалног удруживања у Србији је гарантовано Ус-
тавом, а први социјално-економски савет основан је 2001. годи-
не. Међутим, истраживање „Стање социјалног дијалога у Србији“ 
показало је да само 15% грађана има поверење у рад синдиката, 
док три пута више њих нема поверење. У синдикате се најчешће 
учлањују неквалификовани и полуквалификовани радници, као 
и средњеобразовани службеници и техничари.

Како је показао Први национални извештај о социјалном 
укључивању и смањењу сиромаштва у Србији, стопа ризика од 
сиромаштва у Србији је виша него у ЕУ. Такође, одређене гру-
пе су изложеније ризику од незапослености - Роми и старији, а 
мушкарци су генерално гледано у повољнијем положају од жена. 
Проблем са Ромима је и то што је сам квалитет запослености ни-
зак, будући да доминира такозвана „неформална запосленост“, 
односно рад у сивој економији, а сиромаштво у тој етничкој 
заједници ствара зачарани круг, јер је и стопа школовања нижа 
него у општој популацији. 

Мањем приступу образовном систему и тржишту рада из-
ложене су и особе са инвалидитетом и сметњама у развоју. Ин-
клузивно образовање, које предвиђа укључивање особа са ин-
валидитетом у редовно образовање, као и законска обавеза за 

предузећа да запошљавају особе са хендикепом, у Србији су уве-
дени тек недавно. За праве резултате тих мера ће бити потребно 
време. Главне препреке су недовољна обученост наставног ка-
дра, као и незнање и отпор јавности. Када је реч о запошљавању 
особа са хендикепом, део предузећа и даље сматра да им је лак-
ше да плате казне него да запосле особе са хендикепом.

Недостатак функционалног знања
Поред тога, у Извештају о социјалном укључивању наводи 

се да Србија у погледу показатеља у образовању заостаје за ЕУ. 
Поред високе стопе одраслих који су завршили само основно об-
разовање, као основни проблеми наводе се низак квалитет обра-
зовања, недостатак функционалног знања и мали проценат људи 
који су укључени у неки вид образовања и обуке. Додатни про-
блем је лоша образовна структура одређених друштвених група. 
Тако су, на пример, жене у неповољнијем положају од мушкараца.

У Србији је проценат високообразованих доста низак - 9% 
становништва има диплому факултета или високе школе, а 5,6% 
више школе, показала је Анкета о радној снази из 2011. године. 
Средњу школу завршило је 48,7% грађана, основну 22,5%, непо-
тпуну основну школу има 11,3%, а без икакве школе је 3% грађа-
на.

Још један горући проблем су здравство и здравствено осигу-
рање, будући да су нарушена и права радника чији послодавци 
не плаћају доприносе, због чега су они фактички кажњени тиме 
што не могу да користе здравствено осигурање. Поред тога, рас-
прострањена корупција у здравству такође подрива систем. Јед-
но од права из Европске социјалне повеље, којој је Србија присту-
пила 2009. године, јесте и заштита од искључености из друштва. 

Иако право на рад јесте једно од најзначајнијих права, од др-
жава потписница међународних уговора и конвенција не тражи 
се да свима обезбеде посао, што није ни могуће. Међутим, тра-
же се мере подстицаја да се свима обезбеди посао. С обзиром на 
бројне замерке које послодавци упућују на рачун пословног ок-
ружења у Србији, чини се да би се могло учинити више за подсти-
цање отварања нових радних места.

А.Б.
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Уданашњем комплексном пословном свету добро по-
словно вођење основна је компонента успешног бизни-
са. Иако се и теорија и пракса већ шездесетак година 
баве објашњавањем пословног вођења, једина дефини-
ција у којој су сви експерти сагласни говори да је по-

словно вођење комплексни феномен који укључује примену неке 
врсте утицаја и моћи у организацији на сплет различитих људи, 
процеса и ситуација. Нико се досад није родио с карактеристика-
ма доброг вође, али одређене особине су и те како урођене. Све 
остале карактеристике се стварају кроз искуство и рад на себи, 
едукацијом, тренинзима и усавршавањем. Бити добар менаџер 
није исто што и бити добар вођа. 

Похвала као алат менаџмента
Вероватно најједноставнија дефиниција појма менаџер јесте 

„да је реч о особи која извршава задатке кроз усмеравање других 
људи на обављање послова“. Ова дефиниција наглашава чињени-
цу да менаџери, у својој основи, управљају људима и да се под 
појмом ‚менаџмент‘ подразумева подстицање других људи на 
извршавање задатака и обавеза. 

Добар менаџер одмах прихвата пуну одговорност и кривицу. 
У свакодневном раду најбољи менаџери стално су свесни шта су 
одабрали и требало би да развијају своје људе. Грешке које чине 
чланови тима у стварном смислу су њихова одговорност. Похва-
ла је вероватно један од најмање коришћених алата менаџмента. 
Менаџери који редовно дају похвале у много су бољој позицији 
у тренутку када треба да критикују или санкционишу лош рад. 
Ако само коментаришете када сте незадовољни постигнутим, 
врло се често ваше речи могу протумачити као директан израз 
личне нетрпељивости. 

Добри менаџери стварају добру атмосферу у фирми где раде, 
посебно међу запосленима. Добар менаџер верује у своје људе и 
дозвољава им да греше, помаже својим људима да порасту, да 
сазнају и науче нешто ново. 

Менаџмент у традиционалном класичном смислу предста-
вља извршавање задатака уз помоћ других људи. Добар менаџер 
остварује организационе циљеве кроз комуникацију са другим 
људима и то мотивишући их на рад. Зато је тимски рад врло би-
тан део менаџмента.

У данашње време, поред знања, интелигенције и образо-
вања-интелектуалног капитала, велику улогу има и мудрост. 
Постоје четири најзначајнија правила која су директно повезана 
са мудрим менаџерима: мудрост је апсолутно власништво чо-
века; интелигенција је основа мудрости; мудрост непогрешиво 
подстиче конкуренцију; пословна будућност није и неће бити по-
везана са прошлошћу.

Зашто је добро улагати у знање?
Друштво знања ће у будућности постати далеко конкурент-

није од било ког до сада познатог друштва, јер се због све присту-
пачнијег знања у свету не могу наћи изговори за непостизање 
резултата, како у послу тако и у животу. Неће бити сиромашних 
земаља, биће само земаља у којима влада незнање и неукост. 
Оне ће бити препознатљиве по својој инертности и по томе што 
заостају у развоју. Исто правило ће важити и за компаније, индус-
тријске гране и све остале организације у свету. Мудар менаџер 
ће улагати у знање, јер ће напредовати само они који улажу у 
знање и имају најмудрије и знањем набогатије кадрове.

Развијена друштва су већ постала много конкурентнија за 
појединца, него што су то била друштва на почетку двадесетог 
века. Раније већина људи није имала прилику да се издигне из 
друштвене класе у којој је рођена, док данас најмудрији и најбо-
гатији знањем имају ту шансу.

Mоже се рећи да је знање производ појединца, групе или це-
лих култура које прикупљају информације кроз дужи временски 
период. Стечено знање се пореди са осталим колекцијама знања 
које поседују појединци или групе, а све у циљу бољег разуме-
вања проблема, могућности и појава и ради проналажења бољег 
решења за њих. Целокупно акумулирано знање је подложно про-
цени и има копчу са етиком, одговорношћу, искуством, као и са 
научним и стручним сазнањима. 

Без обзира што је знање могуће пренети на интелигентне 
машине, мудрост остаје искључиво у власништву човека. Му-
дар менаџер ће желети да има што више знања. Мудрост је скуп 
истина стечених умом, искуством и опажањем, примењених 
на живот. Мудар менаџер не говори пред оним ко је мудрији од 
њега, не даје брзе и исхитрене одговоре, не прекида саговорника, 
пита и одговара одређено, оно што му није јасно каже да не разу-
ме и пре свега добро познаје истину о себи. 

Идеалну комбинацију представља храбар, мудар менаџер са 
одређеном дозом стрпљења. Он говори мало, али промишљено и 
размишља унапред и о свему.

УЛАГАТИ  
У ЗНАЊЕ

Бити добар менаџер није исто што и бити добар 
вођа. Менаџер извршава циљеве, вођа их ствара

Како бити добар менаџер
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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

400

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

ГраДска опШТина 
млаДЕновац 
Управа ГраДскЕ 
опШТинЕ млаДЕновац
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Приправник
на одређено време до 12 месеци, за рад у 
Управи Градске општине Младеновац

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да испуњава 
сходно чл. 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност и да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Посебни услови: VII/1 степен 
стручне спреме, односно високо образовање на студијама 
другог степена, односно основним студијама у трајању од 
најмање четири године (област: право), без радног искуства-
приправник. Уз пријаву на оглас приложити доказ о испуња-
вању посебног услова - оверен препис или оригинал дипло-
ме о стеченој врсти и степену стручне спреме, као и доказе 
о испуњавању општих услова за рад у државним органима: 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за дела која 
се гоне по службеној дужности, доказ да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу, оверену фотокопију рад-
не књижице. Изабрани кандидат је дужан да пре заснивања 
радног односа приложи и доказ да има општу здравствену 
способност. Пријаве са потребним доказима, у оригиналу или 
у овереној фотокопији, не старијим од 6 месеци, подносе се 
Управи Градске општине Младеновац, Јанка Катића 6, Мла-
деновац, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЧАЧАк

скУпШТина опШТинЕ 
ГорЊи милановац
32300 Горњи Милановац
Таковска 2

Директор Јавног предузећа за путеве 
општине Горњи Милановац
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, са пет година 
радног искуства или средња стручна спрема и десет година 
радног искуства. Уз пријаву приложити: фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, потврду о радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење суда да се про-
тив кандидата не води кривични поступак и да није осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, уверење 
о држављанству и биографију (личну и професионалну). 
Пријаве се подносе Скупштини Општине Горњи Милановац, 
на наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

јАгодИнА

кјп „свилајнац“
35210 Свилајнац, Светог Саве 100
тел. 035/312-250

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, најмање три године 
радног искуства, да кандидат поседује организаторске спо-
собности, смисао за руковођење и предузетништво, да је на 
ранијем радном месту показивао позитивне резултате у раду, 
да не постоје закнске сметње за именовање. Мандат директо-
ра траје четири године. Уз пријаву кандидат подноси доказе о 
испуњавању услова конкурса. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања, са назнаком: 
„За конкурс“.

кИкИнд А

опШТинско вЕЋЕ 
опШТинЕ сЕнТа 
опШТинска Управа сЕнТа
24400 Сента, Главни трг 1

Заменик начелника Општинске управе 
Сента
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет (доказ о стручној спреми); да је кандидат држа-
вљанин РС (уверење о држављанству); да има општу здрав-
ствену способност (лекарко уверење); да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (уверење); уверење о 
положеном стручном испиту за рад у органима државне упра-
ве; потврда да кандидат има 5 година радног искуства у стру-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

крАг УјевАц

опШТинска Управа 
опШТинЕ БаТоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I  37
тел. 034/6842-361

Техничар хортикултуре-приправник
на одређено време 6 месеци (до истека 
приправничког стажа)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња пољопривред-
на школа, смер техничар хортикултуре; да кандидат има 
општу здравствену способност; да је држављанин Републике 
Србије; де је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Уз пријаву кандидати су у обавези да 
приложе следеће доказе: диплому о школској спреми; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
уверење да нису осуђивани и уверење о општој здравстве-
ној способности. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Оглас за приправника“.

лесковАц

ГраД лЕсковац 
ГраДска Управа За 
опШТЕ пословЕ
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9/11

Руководилац групе послова за 
утврђивање и контролу изворних 
прихода локалне самоуправе

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша екномска шко-
ла, према Правилнику о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних места у Градској управи за финансије 
града Лесковца; најмање 3 године радног искуства; позна-
вање рада на програму Института „Михајло Пупин“; положен 
стручни испит за рад у органима државне управе. Кандидати 
су дужни да доставе следећу документацију: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој економској 
школи; уверење да поседују општу здравствену способност 
(лекарско уверење); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту за рад у органима државне управе; 
уверење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
их чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну; оверену фотокопију радне књижице. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ГраДска Управа За 
ФинансијЕ  
ГраДа лЕсковца
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Референт за обрачун зарада-оператер
на неодређено време утврђено 
Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Градској 
управи за финансије града Лесковца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економска школа-IV сте-
пен стручне спреме, радно искуство најмање 1 година, 
познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе. Уз пријаву поднети следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној економској школи; лекарско уверење (да кандидат 
поседује општу здравствену способност); извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; оверену фото-
копију уверења о положеном стучном испиту за рад у орга-
нима државне управе; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу; оверену фотокопију 
радне књижице. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

новИ с А д

рЕпУБлика срБија 
аУТономна покрајина 
војвоДина 
опШТина ЖаБаЉ 
опШТинско вЕЋЕ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/832-248

Начелник Општинске управе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет; положен испит за рад у државној управи; најмање 
5 година радног искуства у струци. Поред ових посебних, 
кандидат треба да испуњава и опште услове: да има општу 
здравствену способност, држављанство РС, да је пунолетан 
и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву доставити: биографију са наводима о досадашњем 
раду, уверење о општој здравственој способности, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о некажњавању (не старије 
од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за рад у органима државне управе, оверену фотоко-
пију дипломе, оверену фотокопију радне књижице. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за наче-
лника Општинске управе“. Рок за пријављивање је 15 дана.

прокУпље

опШТина БлацЕ 
опШТинска Управа
18420 Блаце, Карађорђева 4

Послови из области пољопривреде

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, пољопривредне струке, 
смер сточарство, једна година радног искуства и познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву обавезно доставити: оверен 
препис дипломе, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, доказ о дужини стажа, доказ да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу, да 
поседује општу здравствену способност (за кандидата који 
буде изабран). Рок за подношење пријава је 5 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Администрација и управа
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смедерево

опШТинска Управа
11420 Смедеревска Паланка
Вука Караџића 25
тел. 026/321-122

Радник на административним пословима
у Одсеку за развој пољопривреде
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема општег смера; једна година 
радног искуства; да се против кандидата не води кривични 
поступак.

сомбор

опШТинска Управа кУла
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Начелник Општинске управе Кула
на период од 5 година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима („Сл. гла-
сник РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), и то: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора у трајању од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Поред општих 
услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене 
чланом 54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07): завршен правни факултет, положен испит за рад 
у органима државне управе и најмање 5 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву са биографијом, кандидати су у оба-
вези да приложе следеће доказе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе и доказ о рад-
ном искуству у струци. Рок за подношење пријаве је 8 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве са потребним доказима о 
испуњености услова огласа подносе се Општинској упра-
ви Кула, на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 
25230 Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

врАње

опШТина прЕШЕво 
опШТинско вЕЋЕ 
опШТинЕ прЕШЕво
17523 Прешево, Маршала Тита 36
тел. 017/669-137

Заменик начелника Општинске управе
на период од пет година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршени правни 
факултет; положен стручни испит за рад у државним органи-
ма и најмање 5 година радног искуства у струци. Уз пријаву 
доставити: диплому о завршеном правном факултету; уве-
рење о положеном стручном испиту; доказ о радном искуству 
у струци; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о здравственом стању и уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

опШТина ТрГовиШТЕ 
опШТинска Управа
17525 Трговиште, Краља Петра I  4
тел. 017/452-207

Дипломирани правник-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
прописану стручну спрему (висока стручна спрема-VII/1 сте-
пен, правни факултет); да је држављанин Републике Србије; 
да има општу здравствену способност; да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државним органима. Пријаве са доказима о 
испуњености услова доставити на адресу Општинске управе 
Трговиште, са назнаком: „Пријава на оглас“, у року 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

 Трговина и услуге
„NOBIS аBACUS“ Dоо
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 151в
тел. 063/698-331

Гирос мајстор
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно 
искуство у раду са брзом храном, пробни рад 3 месеца.

„PREMIUM“ Dоо
24220 Чантавир, Јожефа Атиле 1
тел. 024/680-580

Касир
за рад на „Еко“ пумпи у Суботици, на 
одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању, 
рад у сменама. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на бројеве телефона: 024/680-580 и 063/412-751 или своју 
радну биографију пошаљу на e-mail: gszednik1@hellenic-
petroleum.rs, најкасније до 12.09.2012. године.

вип промЕТ
11000 Београд
Војводе Степе 81
тел. 064/1178-812

Касир

Продавац на деликатесу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство. Рок за пријаву је 15 дана. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на број тел. 064/1178-812, особа за контакт: 
Поповић Горан.

„GTS аDRIATIC“ Dоо
21000 Нови Сад, Доње Сајлово 140
тел. 021/2316-213
e-mail: оffice@gts-аdriatic.rs

Комерцијалиста
за територију целе Србије

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме у било ком 
занимању; положен возачки испит „Б“ категорије; знање 
енглеског језика; познавање пословног софтвера МS Office, 
Интернет...); радно искуство у продаји индустријских штам-
пача.

Сервисни техничар
за територију целе Србије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; 
познавање машинства, електротехнике и електронике; рад-
но искуство на одржавању индустријске опреме; познавање 
рада на рачунару; знање енглеског језика; положен возачки 
испит „Б“ категорије.

Напомена: За оба радна места пријаве можете слати и 
мејлом.

„аУТосЕрвис“ аД
32000 Чачак, Милутина Мандића 2
тел. 032/374-800

Контролор техничког прегледа-
аутомеханичар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинске стру-
ке-аутомеханичар; возачка дозвола Б, Ц, Д и Е категорије; 
знање енглеског језика-средњи ниво; рад на рачунару: МS 
Windows, МS Office, Интернет; радно искуство од 12 месеци 
на пословима техничког прегледа возила, као и познавање 
моторних возила, прописа у саобраћају и механике; пробни 
рад три месеца, рад у сменама. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на горенаведени број телефона Владану 
Дуњићу, а пријаве и CV доставити на e-mail: аutoserviscacak@
eunet.rs. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

сФр „вивас“
Цветиновић Силвана
11000 Београд, Устаничка 189
тел. 063/1111-942

Педикир-маникир
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у занимању педи-
кир или козметичар. Обавезно радно искуство од минимум 
годину дана на пословима педикир, маникир, депилација, 
надоградња и изливање ноктију; пробни рад 1 месец.

„аГроХим“ Доо ниШ
18000 Ниш, Ваздухопловаца I  6

Механичар за оптику
за рад у пословници Суботица, на одређено 
време од 3 месеца, као период пробног 
рада

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар, механи-
чар или лице без обзира на врсту и степен стручне спреме, 
са минимум 12 месеци радног искуства на траженим послови-
ма, возачка дозвола „Б“ категорије, основи рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве лично у прос-
торије пословнице у Суботици, Београдски пут 59, радним 
данима у времену од 12,00 до 15,00 часова. Рок за пријављи-
вање је 15 дана.

„јУГоДом“ Доо
11000 Београд
Панчевачки пут 72а
тел. 011/2748-400

Возач „Б“ категорије за развоз робе
за рад у Панчеву, на одређено време

Помоћни радник-утовар, истовар робе
за рад у Панчеву, на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и радно искуство. 
Кандидати који желе да конкуришу треба да се јаве на број 
телефона: 011/2748-400 (лице за контакт: Љиљана Русић) 
или да доставе CV на горенаведену адресу.

Доо „анТикор“
11000 Београд, Пожешка 7
тел. 063/647-148
e-mail: tehnika@аntikor-аd.com

Чишћење и фарбање металних 
површина
на одређено време, за рад у Панчеву
20 извршилаца

УСЛОВИ: I степен, лице без занимања и стручне спреме, без 
обзира на радно искуство, потребно је да кандидат има доб-
ру физичку кондицију. Заинтересовани кандидати треба да 
позову лице за контакт: Богомира Пузовића, на број телефо-
на: 063/647-148.

www.nsz.gov.rs
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 Грађевинарство   
     и индустрија

DIZART HOUSE D.O.O.
Војводе Путника 48, Кикинда
тел. 0230/25-440, 22-650 (7.00 - 15.00h)
е-mail: dizartin@gmail.com

Зидар

Молер

Гипсар

Керамичар

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме. Место рада: 
Сочи, Руска Федерација; радни однос се заснива на одређе-
но време 12 месеци; радно искуство минимум 1 година на 
наведеним пословима. Обезбеђен превоз, смештај, исхра-
на; теренски рад (рад на градилишту). Конкурс је отворен 
до 31.08.2012. године. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт: 
Милош Ђурашин.

„GEOGIS & MAP“ 
аГЕнција За ГЕоДЕТскЕ 
УслУГЕ
32000 Чачак, Рајићева 21
тел. 063/412-994, 032/221-578
e-mail: geogismap@sezampro.rs

Дипл. инжењер геодезије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије; пожељна возач-
ка дозвола „Б“ категорије; познавање AutoCAD-а пожељно; 
пробни рад као волонтирање од 3 месеца; у обзир може доћи 
и приправник. Обезбеђен смештај док траје период волонти-
рања (3 месеца). Радно време: 8 сати дневно; теренски рад 
(више се ради у канцеларији). Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати треба да се на 
горенаведене бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Јели Иванов.

ЖГп Гп „БЕоГраД“ аД
11000 Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-961, 2510-842 (08,00-16,00)
e-mail: zgp@beotel.rs

Електричар
3 извршиоца

Опис посла: одржавање постојећих и уградња нових инста-
лација.

Бравар-варилац
3 извршиоца

Опис посла: поправка машина, рад у припреми за гради-
лиште.

Зидар
3 извршиоца

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

Армирач
3 извршиоца

Опис посла: израда и постављање разних арматура.

Тесар
3 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтирање скеле, малтерисање.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

НК радник
3 извршиоца

Опис посла: манипулативни радник.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: За сва радна места: место рада је Ражањ; радни 
однос је на одређено време 3 месеца, након тога могућ-
ност продужетка радног односа; радно искуство: минимум 2 
године на датим пословима, осим за НК радника: минимум 6 
месеци радног искуства на датом послу; обезбеђен смештај и 
исхрана; теренски рад; радно место са повећаним ризиком; 
радно време: 8 сати дневно; пробни рад 1 месец; радови се 
одвијају на санацији моста на ауто-путу код Ражња. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Заинтересовани канди-
дати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате 
особи за контакт: Кристиану Цвијетићу.

Гп „мосТоГраДЊа“ аД
11000 Београд, Влајковићева 19а
тел. 011/2165-432
е-mail: piop@mostogradnja.rs

Тесар
на одређено време 6 месеци
20 извршилаца

Зидар
на одређено време 6 месеци
15 извршилаца

Армирач
на одређено време 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 12 месеци радног иску-
ства на наведеним пословима. Потребно је да се кандидати 
јаве на број телефона: 011/2165-432. Рок за пријављивање је 
30 дана од дана објављивања.

„аDECO“ Dоо
21000 Нови Сад
Темерински пут 109
e-mail: prodaja@adeco.rs

Радник у производњи
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, хемијског, машинског или 
електро смера; најмање две године радног искуства; регули-
сана војна обавеза.

пк „ЗлаТиБор“ аД
31315 Златибор, Насеље Фарма 1
тел. 031/841-428

Руководилац Службе одржавања и 
техничког прегледа возила

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, машинске или 
саобраћајне струке, радно искуство 2 године. Пријаве са 
доказима подносе се у року од 15 дана по објављивању огла-
са.

„EUROCASA“ Dоо
21000 Нови Сад, Јеврејска 2
тел. 021/532-532
e-mail: еurocasadok@gmail.com

Дипломирани инжењер грађевинарства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; дипломирани инжењер грађевинарства са лиценцом.

инмонТДраГ инЖЕЊЕринГ
11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 060/5002-450

Помоћни радник
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Јављање 
кандидата на бројеве телефона: 011/3660-282 и 060/5002-
450. Рок за пријављивање је 20 дана од дана објављивања.

„TMD ENERGY“ Dоо
21230 Жабаљ, Николе Тесле 139
e-mail: miodrag.stanisavljevic@tmd.rs

Ватрогасац-виљушкариста
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном занимању; 
искуство у раду са виљушкаром; 12 месеци радног искуства; 
положен стручни испит или лиценца за ватрогасца; положен 
возачки „Б“ категорије; знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару, пробни рад 3 месеца. Рок за пријављи-
вање је 15 дана.

„маШински цЕнТар 
ТанкосиЋ“ Доо
32000 Чачак
Булевар ослободилаца 23
тел. 032/5563-666
e-mail: mctankosic@gmail.com

Машински инжењер
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: VI/1 или VI/2 степен стручне спреме, инжењер про-
изводног машинства.

Оператер на ЦНЦ глодалици
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машинске струке.

ОСТАЛО: Пробни рад месец дана. Заинтересовани кандида-
ти треба да се јаве Миломиру Јаџићу, на бројеве телефона: 
063/616-533 и 032/5563-666. Конкурс је отворен до попуне 
радних места.

„VERTICAL CONSTRUCTION“ 
Dоо
11070 Нови Београд
Народних хероја 43
тел. 060/711-26-02

Хидроизолатер-изолатер
3 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV, III или II степен стручне спреме, грађевинске 
струке, пожељно радно искуство 3 месеца, пожељна возачка 
дозвола „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци, могућност обу-
ке за наведене послове.

Висински грађевински радови
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, грађевинске струке, 
пожељно радно искуство 3 месеца, пожељна возачка дозво-
ла „Б“ категорије, пробни рад 6 месеци, рад на грађевинском 
ужету, могућност обуке за наведене послове.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања.

„ТоДоровиЋ“ Доо
34000 Крагујевац, Индустријска 7
тел. 034/335-853

Машински инжењер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме, машински 
инжењер, обука за АutoCAD (све верзије и сви новои) и обука 
за програм CATIA-CAD, CAM, CAE, пожељно радно искуство у 
руковођењу производњом.

Обрађивач метала
на одређено време 1 месец
8 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у следећим зани-
мањима: бравар, металостругар, металоглодач или ЦНЦ 
оператери. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
ради договора на број телефона: 034/335-853, најкасније до 
12.09.2012. године.

Грађевинарство и индустрија
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    Mедицина
     и пољопривреда
ЗУ апоТЕка „GOODWILL“
Матка Вуковића 10, Суботица
е-mail: hr@goodwill-apoteka.com
тел. 024/602-064, 554-498

Дипломирани фармацеут
за рад у Суботици

Опис посла: рад у хуманој апотеци.

УСЛОВИ: диплoмирани фармацеут, положен стручни испит, 
чланство у Фармацеутској комори, познавање рада на рачу-
нару - MS Office пакет; предност имају кандидати са радним 
искуством. Обезбеђен смештај, пуно радно време, рад у сме-
нама, пробни рад од 2 месеца. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на наведене бројеве телефона, особа за кон-
такт: Игор Стопарић.

спЕцијалисТиЧка 
оФТалмолоШка 
орДинација 
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/55-75-75
е-mail: mirjana.trkuljа@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијаг-
ностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста 
офталмологије; радно искуство: пожељно (није неопход-
но); познавање рада на рачунару (МS Оffice пакет); знање 
енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије (пожељна, 
није услов). Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад 
(4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати дневно. Кон-
курс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кан-
дидати треба да се на горенаведене бројеве телефона обрате 
особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

ЗДравсТвЕни цЕнТар 
клаДово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије

Опис посла: обављање послова из домена лекара специјали-
сте радиолога-радиотерапеута.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста; 
положен специјалистички испит; лиценца за лекаре; потреб-
на најмање 1 година радног искуства у струци. Обезбеђен је 
смештај; скраћено радно време: 30 сати недељно. Конкурс је 
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
треба да се на горенаведени број телефона обрате особама 
за контакт: Слађани Натошевић и Бојани Скрлатовић.

вЕТЕринарски ЗавоД 
„сУБоТица“ аД
24106 Суботица, Београдски пут 123
тел. 024/624-100

Референт продаје за подручје западне 
Србије: Чачак, Ужице, Пожега и Ариље
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, пољопривред-
ни факултет-сточарски смер или виша пољопривредна шко-
ла-сточарски смер; најмање три године радног искуства на 
истим или сличним пословима, познавање продаје сточне 
хране и премикса и исхране домаћих животиња, поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије, упорност, истрајност, одго-
ворност и усмереност ка постизању циља, организованост, 
амбициозност и склоност ка тимском раду. Оглас је отворен 
осам дана од дана објављивања. Молбе доставити на горена-
ведену адресу или на e-mail: vetzavod@vetzavod.com.

национална слУЖБа За 
ЗапоШЉаваЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у СР Немачкој
Послодавац: Elbe Kliniken Stade - Buxtehude
Место рада: Buxtehude, Niedersachsen (Доња Саксонија), СР 
Немачка

Медицинска сестра/техничар
15 извршилаца

УСЛОВИ: образовање у траженом занимању, минимум IV сте-
пен стручне спреме (без обзира на смер); знање немачког 
језика - минимум Б1 ниво; радно искуство није битно. Радни 
однос се заснива на одређено време од 6 месеци (након тога 
могућност наставка уговора о раду на неодређено време). 
Обезбеђен је смештај од стране послодавца; висина почетне 
плате 1.500€ бруто; увођење у практични рад уз присуство 
ментора; дужина радног времена 8h дневно; рад у сменама, 
ноћни рад. Послодавац сноси трошкове превоза од Србије до 
СР Немачке, као и трошкове издавања радне дозволе. Оба-
везан је здравствени преглед и вакцинација против хепати-
тиса Б.

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком 
језику (са фотографијом); фотокопија дипломе завршене 
школе. 

Начин конкурисања: Документацију доставити путем поште 
на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење 
за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Бео-
град, са назнаком «За конкурс: Медицинска сестра/техничар 
- СР Немачка».

Рок трајања конкурса: до 07.09.2012. године.

национална слУЖБа За 
ЗапоШЉаваЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место, за рад у СР 
Немачкој:

Послодавац: St Georg Кlinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, SR Nemačka

Специјалиста кардиологије 
(интервентни кардиолог)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте интервентног кар-
диолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање немачког јези-
ка-средњи ниво (минимум Б1 ниво, пожељан Б2); стручни 
испит; лиценца пожељна; радно искуство: неопходно је да 
лекар зна самостално да врши катетеризацију, уградњу стен-
това, Ехо и осталу кардиолошку дијагностику.

Врста радног односа: на неодређено време (пробни рад 6 
месеци).

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и исхрана; основна плата је 
4.100€ бруто, а повећава се у договору са послодавцем (у 
зависности од искуства и вештине лекара); дужина радног 
времена: 8 часова дневно; рад у сменама; ноћни рад; могу 
конкурисати и лекари који су у пензији.

Потребна документација: радна биографија/CV на немачком 
језику (са фотографијом, контакт подацима и подацима о 
траженим искуствима и знањима, пожељно је имати серти-
фикат/уверење о положеном курсу немачког језика); про-
пратно писмо на немачком језику; фотокопија дипломе меди-
цинског факултета преведена на немачки језик; фотокопија 
уверења о положеном специјалистичком испиту преведена 
на немачки језик.

Начин конкурисања: Документацију доставити поштом на 
адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Неком-
плетне пријаве неће бити разматране. Рок трајања конкурса: 
до попуне радног места.

национална слУЖБа За 
ЗапоШЉаваЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у СР Немачкој
Послодавац: St Georg Klinikum Eisenach
Место рада: Eisenach, Thüringen, SR Nemačka

Специјалиста неуропсихијатрије/лекар 
опште медицине на специјализацији из 
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста пси-
хијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или лекар опште 
медицине на специјализацији из неурологије/психијатрије/
неуропсихијатрије. Посебна знања и вештине: знање немач-
ког језика - минимум Б1 ниво, пожељан Б2; пожељно основ-
но знање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за 
лекаре специјалисте; радно искуство: пожељно 1 - 2 године 
започете специјализације (за лекаре опште медицине). Радни 
однос се заснива на одређено време од 2 године (пробни рад 
6 месеци), након тога постоји могућност заснивања радног 
односа на неодређено време. Обезбеђен смештај, исхрана 
и новчани приход од 400€ до завршетка Б2 нивоа немачког 
језика (најдуже 6 месеци), након тога се заснива радни однос 
на 2 године са платом од 4.100 € бруто. Дужина радног вре-
мена 8h дневно, рад у сменама.

Потребна документација: радна биографија/CV са фотогра-
фијом на немачком језику (са контакт подацима и подацима о 
траженим знањима, пожељно је имати сертификат/уверење 
о положеном курсу немачког језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија дипломе медицинског факул-
тета; фотокопија уверења о положеном специјалистичком 
испиту - за лекаре специјалисте или доказ о току специјали-
зације из тражених области.

Начин конкурисања: Документацију доставити путем поште 
на адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење 
за посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Бео-
град, са назнаком «За конкурс: неуропсихијатар - СР Немач-
ка».

Некомплетне пријаве неће бити разматране. Конкурс је отво-
рен до попуне радног места.

национална слУЖБа За 
ЗапоШЉаваЊЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места, за рад у Уганди 
(Африка):

Послодавац: Gulu Indepеndent Hospital
Место рада: Гулу, Уганда

Ортопедски хирург

УСЛОВИ: специјалиста ортопедије-хирург; знање енглеског 
језика-почетни ниво; лиценца за лекаре; висина месечне 
плате је 3.500 (USA $) нето, плус 25% на плату по учинку.

Општи хирург

УСЛОВИ: специјалиста опште хирургије; знање енглеског 
језика - почетни ниво; лиценца за лекаре; висина месечне 
плате је 2.500 - 3.500 (USA $) нето, у зависности од искуства, 
плус проценат на плату по учинку.

Гинеколог

УСЛОВИ: специјалиста гинекологије и акушерства; знање 
енглеског језика - почетни ниво; лиценца за лекаре; висина 
месечне плате је 2.500 - 3.500 (USA$) нето, у зависности од 
искуства.
 
Биомедицински инжењер

УСЛОВИ: дипломирани инжењер биомедицинског инжењер-
ства; знање енглеског језика-почетни ниво; висина месечне 
плате је 1.000 (USA $) нето, могућност повећања у завис-
ности од искуства.

Медицинска сестра

УСЛОВИ: медицинска сестра општег смера; висина месечне 
плате је 1.000 (USA $) нето.

Медицинска сестра у операционој сали

УСЛОВИ: медицинска сестра за рад у операционој сали; виси-
на месечне плате је 1.000 (USA $) нето.
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своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Медицина и пољопривреда
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ОСТАЛО: Радни однос за сва радна места се заснива на 
одређено време 2 године (пробни рад 6 месеци); обезбеђен 
смештај; обезбеђен превоз од смештаја до болнице; посло-
давац сноси трошкове повратне авионске карте од Србије до 
Уганде и рефундира трошкове улазне визе у износу од 50 
$, трошкове обавезне вакцинације сноси послодавац, а иста 
се може обавити и по доласку на рад у болницу; могућност 
стручног усавршавања. 

Потребна документација на енглеском језику: радна биогра-
фија/CV са фотографијом; фотокопија факултетске дипломе 
или средње/више школе; фотокопија уверења које доказује 
специјализацију у области ортопедске хирургије; лиценца за 
лекаре; доказ да кандидат није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак. 

Начин конкурисања: Документацију доставити поштом, на 
адресу: Национална служба за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс: Уганда, назив радног места за које 
се конкурише: ____“. Рок трајања конкурса: до 31.08.2012. 
године.

Дом ЗДравЉа раШка
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Доктор медицине
на одређено време до повратка запослених 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за самосталан рад у Служби 
здравствене заштите одраслих и хитне 
медицинске помоћи
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит за звање доктора медицине. Уз пријаву кандидати под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверену фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту и кратку биографију. Пријаве се могу подне-
ти у року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву кандидати 
подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи и 
кратку биографију. Пријаве се могу поднети у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата извршиће се 
у складу са Посебним колективним уговором за здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија.

ГЕронТолоШки цЕнТар
26300 Вршац, Балканска бб
тел. 013/833-411

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилита-
ције, социолошких, политичких, економских или медицин-
ских наука и да има најмање пет година радног искуства у 
струци; да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
има општу здравствену способност; да није кажњаван или 
да се против њега не води истражни поступак за кривична 
дела из групе кривичних дела против живота и тела, про-
тив слободе и права човека, против права по основу рада, 
против части и угледа, против полне слободе, против бра-
ка и породице, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије. Кандидат 
за директора уз пријаву на конкурс подноси исправе којима 
доказује да испуњава прописане услове и програм рада за 
мандатни период од четири године на који се врши избор. 
Изборни поступак спроводи Управни одбор Геронтолошког 
центра у Вршцу, Балканска бб, 26300 Вршац, у року од осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

опШТа Болница врШац
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/839-911

Доктор медицине-специјалиста 
социјалне медицине
у Одсеку за комерцијалне послове, 
статистике, плана и анализе

УСЛОВИ: Кандидати поред услова предвиђених Законом о 
раду Републике Србије и Колективним уговором Опште бол-
нице Вршац, треба да испуњавају и посебне услове прописа-
не Правилником о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Вршац, Вршац: VII/2 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет и положен специјалистич-
ки испит из социјалне медицине. Заинтересовани кандида-
ти дужни су да поднесу: пријаву са биографијом; доказ о 
испуњавању услова стручне спреме (диплома медицинског 
факултета, диплома о положеном специјалистичком испиту 
из социјалне медицине-оверене фотокопије); потврду о евен-
туалном искуству на истим или сличним пословима. Наведену 
документацију кандидати подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања. Документација се доставља Служби за опште 
и правне послове Опште болнице Вршац, Вршац, Абраше-
вићева бб.

ГЕронТолоШки цЕнТар
21400 Бачка Паланка, Банатска 4
тел. 021/6041-976

Директор

УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академс-
ке студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, 
политичких, економских или медицинских наука; најмање пет 
година радног искуства у струци; да није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за обављање ове функције, 
о чему ће кандидат доставити одговарајући доказ уз пријаву. 
Уз пријаву приложити: биографске податке, потврду о радном 
искуству са подацима о пословима које је обављао, уверење 
о држављанству, оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о некажњавању, програм 
рада. Кандидат за директора установе подноси и програм 
рада за период за који се врши избор. Рок за пријављивање је 
15 дана. Пријаве се достављају лично или поштом у затворе-
ној коверти, са назнаком: „Пријава за конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

вЕТЕринарски ЗавоД 
„сУБоТица“
24106 Суботица
Београдски пут 123
тел. 024/624-100

Референт продаје за подручје западне 
Србије (Ужице, Чачак, Пожега и Ариље)
на одређено време

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, пољопривредни 
факултет-сточарски смер, виша пољопривредна школа-сто-
чарски смер; најмање 3 године радног искуства на истим 
или сличним пословима; познавање продаје сточне хране и 
премикса и исхране домаћих животиња; поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије; упорност, истрајност, одговорност и 
усмереност ка постизању циља, организованост, амбициоз-
ност и склоност ка тимском раду.

вЕТЕринарски ЗавоД 
„сУБоТица“ аД
24106 Суботица
Београдски пут 123
e-mail: vetzavod@vetzavod.com

Референт продаје за подручје централне 
Србије (Велика Плана)
на одређено време

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет или виша пољопривредна школа 
сточарског смера; најмање три године радног искуства на 
истим или сличним пословима, познавање продаје сточне 
хране и премикса и исхране домаћих животиња, поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије; упорност, одговорност и 
усмереност ка постизању циља, организованост, амбициоз-
ност и склоност ка тимском раду.

ЗавоД За јавно ЗДравЉЕ 
поЖарЕвац
12000 Пожаревац
Јована Шербановића 14

Сарадник за маркетинг и комерцијалне 
послове
Служба за правне и економско-финансијске 
послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен стручне спре-
ме, звање: дипломирани правник или дипломирани менаџер 
и возачка дозвола за „Б“ категорију; радни однос се заснива 
на неодређено време са пуним радним временом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном правном факулетету, звање: дипломирани 
правник или факултет за менаџмент и звању: дипломирани 
менаџер, фотокопију возачке дозволе. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

спЕцијална Болница 
„свЕТи сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

Помоћни радник за преношење и 
транспорт пацијената
5 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа. Кандида-
ти уз пријаву на оглас прилажу: фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном. Пријаве се подносе поштом, на наведену 
адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

вЕТЕринарски ЗавоД 
„сУБоТица“ аД
24106 Суботица
Београдски пут 123
тел. 024/624-100
e-mail: vetzavod@vetzavod.com

Референт продаје на подручју општине 
Смедерево

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема, пољопривредни 
факултет-сточарски смер или виша пољопривредна шко-
ла-сточарски смер, најмање три године радног искуства на 
истим или сличним пословима, познавање продаје сточне 
хране и премикса и исхране домаћих животиња, поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије, упорност, истрајност, одго-
ворност и усмереност ка постизању циља, организованост, 
амбициозност и склоност ка тимском раду. Радни однос се 
заснива на одређено време. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

спЕцијална Болница За 
псиХијаТријскЕ БолЕсТи 
„ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: завршена виша школа-виши физиотерапеут (VI сте-
пен), без обзира на радно искуство, положен стручни испит. 
Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком био-
графијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми, 
уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Обука за
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вЕТЕринарски ЗавоД 
„сУБоТица“ аД
24106 Суботица
Београдски пут 123
тел. 024/624-100
e-mail: vetzavod@vetzavod.com

Референт продаје за подручје централне 
Србије (Крагујевац, Смедерево и Велика 
Плана)
на одређено време

УСЛОВИ: висока стручна спрема или виша стручна спрема, 
завршен пољопривредни факултет-сточарски смер или виша 
пољопривредна школа-сточарски смер; најмање 3 године 
радног искуства на истим или сличним пословима; позна-
вање продаје сточне хране и премикса и исхране домаћих 
животиња; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије. 
Пријаве на оглас слати на горенаведену адресу или на e-mail: 
vetzavod@vetzavod.com.

УнивЕрЗиТЕТска 
ДЕЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа-
педијатријског или општег смера; положен стручни испит. 
Приликом пријаве, кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; оверену фотокопију радне 
књижице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре-техничара, на одређено време по 
основу замене“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Дом ЗДравЉа ЉУБовија
15320 Љубовија
Војводе Мишића 58
тел. 015/661-898
тел/факс: 015/661-599

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих законских услова, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, 
медицински факултет; обављен приправнички стаж и положен 
стручни испит; упис у именик коморе; добијено, односно обно-
вљено одобрење за самосталан рад, лиценца; пробни рад је 
три месеца. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе (у 
оригиналу или у овереној фотокопији): диплому о завршеном 
факултету, уверење о положеном стручном испиту, дозволу 
за рад-лиценцу издату од надлежне коморе, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матичне књиге рођених, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања, поштом или лично. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

опШТа Болница 
„свЕТи лУка“
11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом, за рад на Одељењу за 
неонатологију, Службе за гинекологију и 
акушерство, на одређено време до повратка 
медицинске сестре са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицин-
ска сестра-техничар педијатријског смера, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце за рад у струци. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници Болнице или поштом, на адресу: Општа болница „Свети 
Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава 
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом и 
лиценцом, за рад на Одељењу за општу 
хирургију, Сектора за хируршке гране 
медицине, на одређено време до повратка 
медицинске сестре са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицин-
ска сестра-техничар општег смера, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
линценце за рад у струци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарни-
ци Болнице или поштом, на адресу: Општа болница „Свети 
Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава 
на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Доктор медицине
са положеним стручним испитом и 
лиценцом за рад у струци, на одређено 
време од 3 месеца, због привремено 
повећаног обима посла, за рад у Служби за 
психијатрију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VII степену стручне спреме, доктор 
медицине, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију линценце за рад у струци. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, писарници Болнице или поштом, на адре-
су: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 
51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

  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 способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине, осим услова из става 1 овог чла-
на, лице мора да има и доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

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

Запосленом престаје радни однос ако се у току рад-
ног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 
овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском 
прегледу у надлежној здравственој установи.

беогрА д

цЕнТар За кУлТУрУ БарајЕво
Барајево, Миодрага Вуковића 2
тел. 011/8302-110, 062/402-353

Директор
за период од 4 године

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, најмање 5 година 
искуства у струци, да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да није осуђиван/да се налази под истрагом за 
кажњива дела која га чине неподобним за обављање послова 
у државним органима, да има општу здравствену способност. 
Уз пријаву приложити следећу документацију, у оригиналу 
или оверене фотокопије: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ о школској спреми, доказ 
о радном искуству, извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе,  уверење да се кандидат не налази под 
истрагом (месно надлежни суд), радну биографију, план рада 
и развоја установе за конкурсни период. Доказ о испуње-
ности услова опште здравствене способности достављају 
само кандидати који уђу у ужи избор. Пријаву са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на горенаведе-
ну адресу, најкасније 8 дана од дана објављивања конкурса, 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс-не отварати“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

прЕДШколска УсТанова 
„снУпи“
11070 Нови Београд
Др Агостина Нета 80
тел. 011/6288-629
е-mail: vrticsnupi@yаhoo.com

Васпитач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, дипломирани 
васпитач или васпитач; енглески језик-средњи ниво; обавез-
но познавање неког музичког инструмента. Пријаве слати на 
е-mail: vrticsnupi@yаhoo.com или се јавити на бројеве теле-
фона: 064/6971-345, 064/6159-651 или 011/3113-003. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

оШ „рУЂЕр БоШковиЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454, 3570-967

Спремачица

УСЛОВИ: Биографије слати искључиво на e-mail: konkurs@
boskovic.еdu.rs. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

ГимнаЗија  
„рУЂЕр БоШковиЋ“ 
са Домом УЧЕника
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3544-417, 3540-786

Спремачица

УСЛОВИ: Биографије слати искључиво на e-mail: konkurs@
boskovic.еdu.rs. Кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће 
доставити осталу потребну документацију.

УнивЕрЗиТЕТ 
приврЕДна акаДЕмија 
ФакУлТЕТ За мЕнаЏмЕнТ 
малиХ и срЕДЊиХ 
прЕДУЗЕЋа
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну област 
Економија и финансирање
на неодређено или одређено време од 5 
година
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука и 
докторат из области за коју се бира. Остали услови за избор 
наставника и сарадника прописани су Законом о високом 
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образовању и Статутом Факултета за менаџмент малих и 
средњих предузећа. Предност имају наставници са звањем 
ванредног, односно редовног професора. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова из конкурса (овере-
не копије диплома, списак научних и стручних радова), дос-
тављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на адресу: Травничка 2, Београд.

прЕДШколска УсТанова 
„БоШко БУХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време до 24 месеца, лице које 
први пут заснива радни однос или лице које 
је радило краће од времена утврђеног за 
приправнички стаж

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом - уверење о здравственој способности; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Спремачица
са пробним радом до 4 месеца
2 извршиоца

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзи-
ра на радно искуство; уверење о здравственој способности; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство Републике Србије.

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

приваТна основна Школа 
„влаДислав пЕТковиЋ Дис“
11000 Београд, Ђорђа Вајферта 5
тел. 011/3442-427

Наставник разредне наставе
на одређено време до 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови прописани Законом о основама система 
образовања и васпитања и одговарајућа врста и степен 
стручне спреме према Правилнику о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Пријаве слати на е-mail: skoladis@yаhoo.com.

бор

прЕДШколска УсТанова 
„БамБи“
19210 Бор, Моше Пијаде бб
тел. 030/425-160

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: оверен препис дипломе о стеченој средњој стручној 
спреми и сертификат издат од стране Министарства просвете 
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента, као и 
доказ о познавању ромског језика; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених.

Кувар

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: оверену копију дипломе о стеченом III степену стручне 
спреме, куварске струке; оверену копију уверења о држа-
вљанству; оверену копију извода из матичне књиге рођених.

Домар-чувар-мајстор

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми 
средње трогодишње школе; оверену копију уверења о држа-
вљанству; оверену копију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара предшколске установе.

ЧАЧАк

срЕДЊа Школа „ДраГаЧЕво“
32230 Гуча, Републике бб

Секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године и положен стручни 
испит за секретара, односно правосудни или стручни испит за 
запослене у органима државне управе; да кандидат испуња-
ва услове прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и вапситања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова, осим из тач. 3 став 1 чл. 120 ЗОСОВ, по којој школа 
прибавља доказ, подносе се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „кирило савиЋ“
32250 Ивањица, Кирила Савића бб
тел. 032/5661-209, 5661-421
e-mail: оsksavic@еunet.rs

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 
изабране функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

јАгодИнА

пониШТЕЊЕ конкУрса 
поЉоприврЕДно 
вЕТЕринарска Школа
35260 Рековац

Конкурс објављен 08.08.2012. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор, поништава се у 
целости.

кИкИнд А

основна мУЗиЧка Школа
24420 Кањижа, Николе Тесле 2
тел. 024/874-371

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Кањижи, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Кањижи, настава се 58% радног времена 
одвија на мађарском језику, а 42% на 
српском језику

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Кањижи, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Кањижи, са 67% радног времена, настава 
се одвија на мађарском  језику

Корепетитор
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Кањижи, настава се одвија на мађарском 
језику

Корепетитор
дипломирани музичар-пијаниста, за рад 
у Кањижи и у Хоргошу, са 54% радног 
времена, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Хоргошу, настава се 70% радног времена 
одвија на мађарском језику, а 30% на 
српском језику

Наставник клавира
дипломирани музичар-пијаниста, за рад у 
Хоргошу, са 18% радног времена, настава 
се одвија на мађарском језику

Наставник солфеђа и теорије
дипломирани музички педагог или 
дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе, за рад у Кањижи, настава се одвија 
на мађарском језику

Наставник солфеђа и теорије
дипломирани музички педагог или 
дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе, за рад у Кањижи и Хоргошу, са 
70% радног времена - настава се 50% 
радног времена одвија на мађарском 
језику, а 20% на српском језику

Наставник гитаре
дипломирани музичар-гитариста, за рад 
у Кањижи, настава се одвија 73% радног 
времена на мађарском језику, а 27% на 
српском језику

Наставник гитаре
дипломирани музичар-гитариста, за рад у 
Кањижи, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник кларинета
дипломирани музичар-кларинетиста, за рад 
у Кањижи, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник флауте
дипломирани музичар-кларинетиста, за 
рад у Кањижи и Хоргошу, са 27% радног 
времена, настава се одвија на мађарском 
језику

Наставник соло певања
дипломирани музичар-соло певач, за рад у 
Кањижи, са 30% радног времена, настава 
се одвија на мађарском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
да има психичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван у смислу члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да је држа-
вљанин Републике Србије и код радних места где се настава 
изводи на мађарском језику да има доказ о знању језика. Код 
свих радних места је предвиђен пробни рад од 6 месеци.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или 
уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотоко-
пија), доказ о знању мађарског језика, уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. Доку-
ментацију доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

Наука и образовање
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косовскА мИтровИцА

оШ „сТаја марковиЋ“
38236 Штрпце, тел. 0290/70-910

Помоћни радник

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, одговарајућа струч-
на спрема, уверење да није под истрагом или да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за рад у школи, извод из матичне књиге рођених, 
оверена фотокопија дипломе, лекарско уверење, III или IV 
степен стручне спреме. Непотпуна и неблаговремена доку-
ментација неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Све информације могу се добити на горе-
наведени број телефона.

крАг УјевАц

оШ „21. окТоБар“
34000 Крагујевац, Милована Глишића 13
тел. 034/6302-785

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 
одсутног преко 60 дана, за рад у издвојеном 
одељењу школе у Каменици

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање из члана 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 20/07, 1/08, 
8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 4/09, 9/09, 3/10).

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, 
у складу са Правилником о организацији и систематизацији 
радних места у ОШ „21. октобар“ у Крагујевцу.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (уверење прилаже кандидат који буде примљен 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење прибавља школа). Уз пријаву на кон-
курс кандидат мора да приложи: оверену копију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. 
Додатне информације могу се добити код секретара школе, 
на број телефона: 034/6302-785.

кУлТУрно-ТУрисТиЧки 
цЕнТар „сТЕФан нЕмаЊа“
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/853-933

Помоћни радник за одржавање зграде 
(домар), заштиту на раду и ППЗ
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, квалификовани 
радник; положен стручни испит ППЗ-а; поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије; оспособљеност за ситне поправке и 
одржавање столарије, грејања, водовода; радно искуство 1 
година на сличним пословима. Радну биографију доставити 
поштом, на горенаведену адресу или доставити лично до 
04.09.2012. године, до 12,00 сати.

оШ „вЕЉа ГЕрасимовиЋ“
34306 Венчани, Аранђеловац
тел. 034/6798-304, 6798-324

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва следеће услове, прописане чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11): високо образо-
вање стечено на основним студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има одго-
варајуће образовање; лиценцу за наставника, педагога или 
психолога; најмање 5 година радног стажа у области обра-
зовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима-доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља установа) и да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да дос-
тави: радну биографију-CV; извод из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; уверење о држављанству Републи-
ке Србије-не старије од 6 месеци; уверење да се против њега 
не води истрага или да није подигнута оптужница; потврду 
да има најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања. Пријаве на конкурс слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“. Ближе инфор-
мације у вези конкурса могу се добити на бројеве телефона: 
034/6798-304, 6798-324. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања.

крАљево

мЕДицинска Школа
36000 Краљево, Доситејева 46г
тел. 036/382-548

Наставник медицинске биохемије
за 75% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
за 20% радног времена

Наставник хирургије са негом
за 20% радног времена

Наставник дечије хирургије са негом
за 10% радног времена

Наставник здравствене неге и 
рехабилитације
за 5% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 10% радног времена

Наставник дечије неуропсихијатрије са 
негом
за 10% радног времена

Наставник педијатрије са негом
за 20% радног времена

Наставник дечије педијатрије са негом
за 10% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства 
са негом
за 10% радног времена

Наставник групе предмета за образовни 
профил зубни техничар и стоматолошка 
сестра-техничар
за 140% радног времена

Наставник групе предмета за образовни 
профил медицинска сестра-техничар
за 51% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног радника преко 60 
дана

Наставник физикалне терапије
за 15% радног времена

Наставник основа клиничке медицине
за 15% радног времена

Наставник физикалне медицине
за 10% радног времена

Наставник кинезиологије
за 15% радног времена

Наставник фармакологије
за 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Право учешћа на кон-
курсу имају лица која испуњавају услове према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама („Просветни гла-
сник РС“, бр. 5/91, 11/2008, 5/2011, 8/2011) и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 52/2011). Уз пријаву на конкурс доставити: 
диплому о завршеној одговарајућој школи (одговарајуће 
образовање) и уверење о држављанству. Пријаве на оглас са 
потребном документацијом о испуњености услова, доставити 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

оШ „раШка“
36350 Рашка, Омладински центар 3
тел. 036/736-026

Професор, односно дипломирани 
филолог за француски језик и 
књижевност

Професор математике

Професор музичке културе

УСЛОВИ: образовање стечено на студијама другог степена, у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05 и 100/07), почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и услов да нису 
осуђивани или под истрагом због кривичног дела које их 
чини неподобним за рад у школи. Уз пријаву кандидати под-
носе: оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању 
и уверење о држављанству. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Информације на број 
телефона: 036/736-026.

крУшевАц

основна Школа 
„јован јовановиЋ Змај“
37000 Мудраковац, Крушевац
Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

Наставник француског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у одгова-
рајућем занимању, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
и члану 8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима (доказ о испуњености услова, односно лекарско 
уверење, доставити пре закључења уговора о раду); држа-
вљанство РС; доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
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ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа). Претходну проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са ученицима врши надлеж-
на служба за послове запошљавања (школа упућује канди-
дате). Кандидати су дужни да уз пријаву доставе: оверен 
препис или оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверене копије). Пријаве са оригиналним 
документима или овереним фотокопијама слати на наведе-
ну адресу. Неће се разматрати непотпуне и неблаговремене 
пријаве, пријаве са неовереним фотокопијама и пријаве кан-
дидата који не испуњавају услове у погледу степена и врсте 
стручне спреме.

срЕДЊа Школа 
„свЕТи ТриФУн“
37230 Александровац
тел. 037/751-117

Дипломирани инжењер пољопривреде 
за одржавање и експлоатацију 
механизације у пољопривреди, са 
савладаним планом и програмом вожње 
моторног возила, у подручју рада 
саобраћаја
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
према Правилнику о врсти стручне спреме за наставника 
у средњој школи; да су кандидати држављани Републике 
Србије; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Доказе о испуњавању 
услова доставити уз пријаву: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности (од МУП-а), уверење да се против 
кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница 
(од суда). Остала документа се прилажу по доношењу одлуке 
о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Ложач-тракториста

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању, 
положен стручни испит за ложача централног грејања, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидат поред услова 
стручне спреме у наведеном занимању треба да испуњава и 
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказе о испуњавању услова доставити 
уз пријаву: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења којим кандидат доказује посебну оспособљеност, 
оверену фотокопију возачке дозволе, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење да није осуђиван (од МУП-а, не старије од 6 
месеци), уверење да се против њега не води истрага и да 
није подигнута оптужница (од суда, не старије од 6 месеци). 
Остала документа се прилажу по доношењу одлуке о избо-
ру. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

оШ „вЕлика ДрЕнова“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник немачког језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема: професор немачког 
језика, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност-VII степен стручне спреме; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Потребна документација: извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (издати 
у последњих шест месеци или трајни); оверена фотокопија 
дипломе; кратка биографија. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

оШ „свЕТи сава“
37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник немачког језика
за 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Кандидат треба да испуњава и услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци (уколико кандидат поседује), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

лесковАц

пУ „милка ДиманиЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање 
(најмање средње образовање), сертификат-савладана обука 
за педагошког асистента; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, сертификат о савладаној обу-
ци за педагошког асистента (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених.

пУ „млаДосТ“
16215 Црна Трава

Домар

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност; 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 
завршену осмогодишњу школу; држављанство Републике 
Србије; посебан услов: 1 година радног искуства. Уз прија-
ву на конкурс кандидат треба да приложи: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал, не старији од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о здравственом стању (оригинал, не ста-
рији од 6 месеци); извод из казнене евиденције (не старији 
од 6 месеци).

оШ „раДован коваЧЕвиЋ“
16248 Леце
тел. 016/210-710

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је утврђивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године), за наставника основне школе, педагога или 
психолога, поседовање дозволе за рад (лиценце), поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике 
Србије, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: доказ о држављанству (извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у 
служби са биографским подацима, доказе о својим стручним 
и организаторским способностима. Пријаве слати поштом 
или лично доставити на адресу школе. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
016/210-710.

лознИц А

оШ „сТЕван ФилиповиЋ“
15321 Радаљ
тел. 015/462-085

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (високо образовања стечено на студијама 
другог степена-мастер академске студије, специјалистичке 
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. године или високо образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за 
педагога и психолога; да поседује дозволу за рад (лиценцу за 
наставника, педагога или психолога); да има савладану обуку 
и пложен испит за директора установе; најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат уз пријаву подноси: ове-
рен препис или копију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис или копију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања; уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месци); извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење (не старије од шест месеци); уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага или подигнута 
оптужница (прибавља школа); радну биографију; оквирни 
план рада за време мандата. Пријаве се подносе у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити узете у разматрање.

новИ с А д

ГимнаЗија 
„свЕТоЗар милЕТиЋ“
21480 Србобран, Трг младости 4
тел. 021/730-155
е-mail: gimnazis@neobee.net

Наставник за економску групу предмета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани еконо-
миста; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ФакУлТЕТ За спорТ и 
ТУриЗам „Тимс“
21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

Сарадник у настави за ужу научну 
област Физичко васпитање и спорт-
кинезиологија
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са просечном оценом 
најмање 08,00. Кандидат мора да испуњава и услове пред-
виђене Законом о високом образовању, Законом о раду и 
Статутом Факултета. Уз пријаву приложити: радну биогра-
фију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење надлежног органа да није 
осуђиван/а за кривична дела, као нити да се пред надлежним 
органима води кривични поступак против кандидата, списак 
објављених научних радова и саме радове. Пријаве достави-
ти на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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пАнЧево

Економско-ТрГовинска 
Школа 
„ДосиТЕј оБраДовиЋ“
26310 Алибунар, Вука Караџића 2
тел. 013/641-036, лок. 26

Стручни сарадник-школски педагог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани педа-
гог; професор педагогије; дипломирани школски психолог-
педагог; да кандидат 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 има држављанство Републике Србије. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању - оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; потврду високошколске установе 
по ком студијском програму је стечено високо образовање 
(по програму који је уређивао високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или до 10. септембра 2005. 
године); извод из матичне књиге рођених; доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених, ако исти садржи клаузулу 
о држављанству). Лекарско уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се школи пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности (некажњаваности) правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, приба-
вља школа по службеној дужности. У поступку одлучивања 
о избору стручног сарадника-школског педагога, директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Пријаву са потребним доказима да испуњава 
услове наведене у овом конкурсу, кандидат треба да достави 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе. Ближа обавештења у вези са конкур-
сом могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
013/641-036, локал 26. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

прЕДШколска УсТанова 
„ДЕЧја раДосТ“
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

1. Васпитач
на одређено време до повратка радника са 
боловања, а најдуже до 30.06.2013. године
2 извршиоца

2. Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета
3 извршиоца

3. Васпитач
на одређено време због повећаног обима 
посла, а најдуже до 30.06.2013. године
7 извршилаца

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

4. Медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета
3 извршиоца

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

5. Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време годину дана
10 извршилаца

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

6. Спремачица
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

7. Спремачица
на одређено време до повратка радника са 
боловања, а најдуже до 30.06.2013. године
2 извршиоца

8. Спремачица
на одређено време због повећаног обима 
посла, а најдуже до 30.06.2013. године
7 извршилаца

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

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом, на 
горенаведену адресу. Уз пријаву се подноси: CV-краћа живот-
на и радна биографија, диплома-сведочанство, уверење о 
држављанству, потврда о радном искуству (осим за радна 
места под тач. 5, 6, 7 и 8). Кандидати уз пријаву не прила-
жу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се 
обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о 
избору кандидата. Доказ о некажњавању прибавља устано-
ва. Уколико кандидат подноси копију или препис-документ 
мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено оба-
вештени о избору. Сва обавештења могу се добити у упра-
ви установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или на бројеве 
телефона: 013/345-955, 354-292.

прЕДШколска УсТанова 
„полЕТарац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-051

Спремачица
за рад у Банатском Карловцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-основна школа, без рад-
ног искуства; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис-фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи. Здравствено уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом подноси 
се након доношења одлуке о избору кандидата. Документа-
ција не сме бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

прЕДШколска УсТанова 
„БамБи“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 31.08.2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мас-
тер академске судије), специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије-васпитач, у складу 
са законом, положен стручни испит, најмање једна година 
радног искуства. За обављање послова васпитача може бити 
примљен и приправник, уз обавезу полагања стручног испи-
та у року од две године од дана заснивања радног односа.

Радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: најмање завршена основна школа. 

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: ове-
рену фотокопију доказа о стеченом образовању, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом, потврду да нису осуђивани, нити под истрагом, 
уверење о држављанству РС. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. За све додатне информације 
обратити се на број телефона: 013/681-660, директору или 
помоћнику директора. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За оглас“.

пИрот

ГимнаЗија пироТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Професор географије
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне 
спреме, односно да је професор географије, дипломирани 
географ, дипломирани географ-просторни планер, дипломи-
рани професор географије-мастер; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; знање францу-
ског језика-ниво Б1. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверену фотокопију доказа о стеченој стручној 
спреми, доказ о потребном знању француског језика-ниво 
Б1, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење да се против њега не води кривични поступак, 
лекарско уверење (после обавештења о пријему кандидата).

Професор географије
на одређено време до повратка радника са 
функције, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у погледу стручне 
спреме, односно да је професор географије, дипломирани 
географ, дипломирани географ-просторни планер, дипломи-
рани професор географије-мастер; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
доказа о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење да се против њега 
не води кривични поступак, лекарско уверење (после оба-
вештења о пријему кандидата).

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе пријаве у року 
од 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично 
или поштом, на горенаведену адресу.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар

Наука и образовање
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пож АревАц

оШ „ЂУра јакШиЋ“
Топоница, 12311 Мало Црниће
тел. 012/266-396

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена (12 часова), на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

Наставник руског језика
са 33% радног времена (6 часова), на 
одређено време до повратка раднице са 
функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу са 
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да имају одго-
варајуће образовање-VII степен стручне спреме, у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника у основној школи. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о поседовању држављан-
ства Републике Србије, оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми-не старије од шест месеци. Пријаве 
на конкурс послати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 012/266-396.

оШ „Бранко раДиЧЕвиЋ“
12315 Мелница
Петровац на Млави
тел. 012/348-570

Наставник математике
за 88,8% радног времена, у подручном 
одељењу ОШ „Бранко Радичевић“, 
Мелница, у Стамници

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стручну спрему прописа-
ну Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпи-
тача и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветнигласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс приложити: 
1. доказ о стеченом одговарајућем образовању; 2. лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; 3. доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази под 
тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а под тач. 2 пре 
закључења уговора о раду. Доказ под тач. 3 прибавља уста-
нова. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.

оШ „вЕЉко ДУГоШЕвиЋ“
12222 Браничево
тел. 012/666-412

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена, у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, 
педагога и психолога; дозвола за рад за обављање послова 
наставника или стручног сарадника; најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да испуњава услове про-
писане у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу, лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци). Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок 

за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Кандидати ће бити обавештени о резултати-
ма конкурса у року од три дана од дана доношења решења 
о избору директора. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу школе.

прокУпље

мЕДицинска Школа 
„Др алЕкса савиЋ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Педагог
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства, за 50% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог, 
професор педагогије, дипломирани школски психолог-педа-
гог. Потребна документација: оверена диплома о стручној 
спреми, уверење о држављанству, молба-захтев, извод из 
матичне књиге рођених-копија. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

смедерево

арХив  
„вЕрослава вЕЉаШЕвиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
Омладинска 13
тел. 026/317-235

Архивски помоћник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство на посло-
вима архивског помоћника најмање шест месеци.

основна мУЗиЧка Школа 
„БоЖиДар ТрУДиЋ“
11420 Смедеревска Паланка
10. октобра 13
тел. 026/317-490

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

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова секретара 
школе може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образовање-VII/1 степен 
стручне спреме, дипломирани правник-мастер или дипломи-
рани правник који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године (чл. 68 Закона 
о основама система образовања и васпитања); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад у шко-
ли (обављање послова секретара школе); поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за секретара установе, 
односно уверење о положеном правосудном испиту, струч-
ном испиту за запослене у државним органима или државном 
стручном испиту (осим за приправнике који могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита); уверење 
надлежног суда да кандидат није под истрагом и да се про-
тив њега не води кривични поступак. Документација не може 
бити старија од шест месеци.

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу у Петровцу 
на Млави

Наставник гитаре
са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника 
гитаре може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће образовање-VII/1 степен 

стручне спреме, дипломирани музичар-усмерење гитариста, 
дипломирани музичар-гитариста, мастер музички уметник-
одсек гитара; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица-педагошког наставника, 
помоћног наставника), која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита; уверење надлежног суда 
да није под истрагом и да се против кандидата не води кри-
вични поступак. Наведена документација не може бити ста-
рија од шест месеци.

Наставник корепетиције
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова наставника 
корепетиције може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће образовање-VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани музичар-усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар-пијаниста, мастер музич-
ки уметник-одсек клавир; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица-педагошког наставника, 
помоћног наставника), који могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита; уверење надлежног суда 
да није под истрагом и да се против кандидата не води кри-
вични поступак. Наведена документација не може бити ста-
рија од шест месеци.

Наставник клавира
2 извршиоца

Наставник клавира
за рад у истуреном одељењу у Свилајнцу

Наставник клавира
за рад у истуреном одељењу у Лапову

Наставник клавира
за рад у истуреном одељењу у Петровцу на 
Млави

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова настав-
ника клавира може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће образовање-VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани музичар-усмерење 
пијаниста, дипломирани музичар-пијаниста, мастер музич-
ки уметник-одсек клавир; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим за приправнике и друга лица-педагошког наставника, 
помоћног наставника), који могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита; уверење надлежног суда 
да није под истрагом и да се против кандидата не води кри-
вични поступак. Наведена документација не може бити ста-
рија од шест месеци.

НАПОМЕНА: Пријаве слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе или 
на број телефона: 026/317-490.

Наука и образовање
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ТЕХниЧка Школа 
У смЕДЕрЕвУ
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичке кул-
туре. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/2011), као и услове из Правилника о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама.

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка запосленог 
са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
машинства за производно машинство. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 
120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као и услове 
из Правилника о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Наставник електротехничке групе 
предмета
на одређено време до повратка запосленог 
са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства-енергетски смер. Кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, усло-
ве из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), као 
и Правилника о врсти и степену стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама.

Педагог
на одређено време до повратка запосленог 
са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани педагог. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011), као и Правилника о врсти и степену стручне спреме 
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности 
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања пос-
тупка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у 
складу са чланом 130 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по рас-
пореду који утврди школа у сарадњи са Националном служ-
бом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

сомбор

прЕДШколска УсТанова 
„полЕТарац“
25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5742-635

Васпитач
за рад у Српском Милетићу

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, за рад у Оџацима

Васпитач
на одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до годину дана, за рад у 
Бачком Брестовцу

Васпитач
на одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до годину дана, за рад у 
Бачком Грачацу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача: високо 
образовање за васпитача стечено на студијама првог степе-
на, студијама другог степена или студијама у трајању од три 
године; више образовање за васпитача; да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доказ прибавља установа); држављан-
ство Републике Србије; положен испит за лиценцу. Посебан 
услов: радно искуство на пословима васпитача најмање једна 
година. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), овере-
ну фотокопију уверења или оверену ротокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, доказ о радном искуству-оверена 
фотокопија радне књижице. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

Васпитач
на одређено време због повећаног обима 
посла, најдуже до годину дана, за рад у 
Оџацима
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача: високо 
образовање за васпитача стечено на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена или студијама у трајању од 
три године; више образовање за васпитача; да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
држављанство Републике Србије. Посебан услов: завршен 
приправнички стаж у трајању од најмање годину дана. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију уверења или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о завршеном приправничком стажу-фото-
копија уговора са установом или потврда установе у којој је 
обављен приправнички стаж. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горе-
наведену адресу.

Васпитач-приправник
за рад на мађарском наставном језику, на 
одређено време, најдуже до две године, за 
рад у Богојеву

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача: високо 
образовање за васпитача стечено на студијама првог сте-
пена, студијама другог степена или студијама у трајању од 
три године; више образовање за васпитача; да кандидати 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља установа); 
држављанство Републике Србије; знање мађарског језика. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
уверења или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, потврду високошколске установе о стеченом образо-
вању на мађарском језику или доказ о положеном испиту из 
тог језика са методиком. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

Васпитач-приправник
на одређено време, најдуже до две године, 
за рад у Оџацима и Раткову
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање за васпитача: високо 
образовање за васпитача стечено на студијама првог степе-
на, студијама другог степена или студијама у трајању од три 
године; више образовање за васпитача; да кандидати имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правоснажном пресудом (доказ прибавља устано-
ва); држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију уверења или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

оШ „Бранко раДиЧЕвиЋ“
Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/5742-361, 5742-965

Наставник математике
са 33% радног времена

Наставник руског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, са 67% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 3 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни пре-
глед“, бр. 3/2010). Уз пријаву поднети: оригинал или овере-
ну фотокопију одговарајуће дипломе, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу.

Ложач

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање-II, III или IV степен 
стручне спреме и да кандидат има положен испит за рукова-
оца парним котловима; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Дока-
зе о испуњености услова из тач. 1 и 4 кандидати подносе уз 
пријаву на конкурс, из тач. 2 пре закључења уговора о раду, 
из тач. 3 прибавља установа. Уз пријаву поднети: диплому 
(оригинал или оверен препис), уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци, доказ о положеном испиту за руковао-
ца парним котловима. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу.

оШ „никола ТЕсла“
25221 Кљајићево
Иве Лоле Рибара 51
тел. 025/852-026

Наставник математике
за 178% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математи-
ке; дипломирани математичар; уверење о држављанству 
Републике Србије; психолошко тестирање кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана.

Наставник српског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског 
језика и књижевности; професор српске књижевности и јези-
ка; уверење о држављанству Републике Србије; психолошко 
тестирање кандидата. Рок за пријаву је 8 дана.

Наставник немачког језика
за 89% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немачког 
језика; дипломирани филолог за немачки језик; уверење о 
држављанству Републике Србије; психолошко тестирање 
кандидата. Рок за пријаву је 8 дана.

оШ „22. окТоБар“
25272 Бачки Моноштор
Ивана Горана Ковачића 32
тел. 025/807-530

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани у чл. 59 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11)-дужност директора школе може да обавља лице које 
испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставнике те врсте школе и подручја рада; 
за педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу); 
обуку и положен испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да испуња-
ва и услове прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву приложити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу, потврду о радном искуству у области образо-
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вања и васпитања, радну биографију; оквирни програм рада 
директора школе за време рада, доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену копију уверења о држа-
вљанству). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности и доказ о непостојању дискриминаторног 
понашања на страни кандидата за директора прибавља шко-
ла, пре доношења одлуке о избору. Документација се неће 
сматрати непотпуном ако кандидат не приложи доказ о поло-
женом испиту за директора установе, будући да министар 
још није прописао програм обуке и испита, начин и поступак 
полагања испита за директора. Директор се бира на период 
од 4 године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

основна Школа За 
посЕБно мУЗиЧко 
васпиТаЊЕ и оБраЗоваЊЕ 
„сТЕван ХрисТиЋ“
25260 Апатин, Светог Саве 1
тел. 025/773-388
е-mail: оsmuzhristic@open.telekom.rs

Наставник клавира
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

Наставник гитаре
са непуним радним временом (95% норме)

УСЛОВИ: дипломирани музичар-гитариста.

Корепетитор

УСЛОВИ: дипломирани музичар-пијаниста.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених) и оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању. Одлуку о избору директор ће 
донети у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Пријаву на конкурс са краћом биографијом и дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 025/773-388.

прЕДШколска УсТанова 
„пЧЕлица“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029
е-mail: аpаpcelica@neobee.net

Стручни сарадник за физичко 
васпитање-приправник
на одређено време 1 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године-професор физичког вас-
питања или дипломирани педагог за физичку културу; 2. да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом - лекарско уверење; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - уверење о некажњавању; 4. да је државља-
нин Републике Србије - уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци од дана објављивања конкурса). Доказе о 
испуњености горенаведених услова под тач. 1, 3 и 4 (ори-
гинална документа или оверене фотокопије) кандидат треба 
да достави уз пријаву на конкурс. Лекарско уверење доста-
вља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са приложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горе-
наведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

оШ „мирослав анТиЋ“
25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Наставник математике
за 111% норме
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математи-
ке; дипломирани математичар; уверење о држављанству 
Републике Србије; психолошко тестирање кандидата. Рок за 
пријаву је 8 дана.

сУботИц А

оШ „ДоЖа ЂЕрЂ“
24312 Гунарош, Маршала Тита 29
тел. 024/726-006

Стручни сарадник-школски психолог
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, са 50% радног 
времена, за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи: професор психологије, дипломирани психо-
лог-општи смер или смер школске психологије, дипломирани 
школски психолог-педагог, дипломирани школско-клинички 
психолог, дипломирани психолог; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да поседује знање мађарског језика. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању мађарског језика (све у оригиналу или у ове-
реној фотокопији). Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање. Доказ да кандидат није осуђиван школа ће прибавити 
по службеној дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „јован микиЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

1. Професор математике
са 44% радног времена

2. Професор математике
са 88% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

3. Професор физике
са 30% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да има одговарајуће високо образовање, а у свему пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 
3/2010) и доказ о знању мађарског језика за пријем у радни 
однос за радна места под редним бр. 2 и 3. Проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученицима врши 
Служба за запошљавање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о 
знању мађарског језика за радна места под редним бр. 2. и 3. 
Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „вУк караЏиЋ“
24322 Ловћенац, Ђуре Стругара 30

Наставник математике

Наставник математике
за 60% норме

Наставник физике
за 60% норме

Наставник руског језика
за 88% норме

Наставник физичког васпитања
за 20% норме

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих услова, потреб-
но је да су испуњени и следећи посебни услови: високо 
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидати нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; држа-
вљанство Републике Србије; лиценца за рад наставника. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следеће 
доказе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом високом образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа 
по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на адресу школе.

шАбАц

пУ „сУнцокрЕТи“
15225 Владимирци
Светог Саве 74
тел. 015/513-286

Васпитач у предшколској групи
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Васпитач
на одређено време до повратка радника са 
боловања

Васпитач-приправник

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша школа за 
образовање васпитача. Кандидати поред наведених услова 
морају да испуњавају и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002 и 49/2005). Уз 
пријаву на конкурс кандидати прилажу: радну и личну био-
графију; уверење о држављанству РС; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; уверење општинског суда да се 
против њих не води истрага, нити је подигнута оптужница 
за кривична дела; извод из матичне књиге рођених. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документима слати на горенаведену адресу. Кан-
дидати ће бити писмено обавештени о резултату конкурса, у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 015/513-286, рачуноводство ПУ „Сунцокрети“ Влади-
мирци.

Спремачица

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа и да кан-
дидати испуњавају друге услове који су потребни за засни-
вање радног односа. Кандидати уз пријаву подносе следећа 
документа: сведочанство о завршеној основној школи; извод 
из матичне књиге рођених и књиге држављана. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

Куварица

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, економска или угости-
тељска школа, смер кувар, положен испит о основним зани-
мањима о хигијени намирница и личној хигијени, најмање 
једна година радног искуства у струци, да кандидат испуњава 

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање



  29.08.2012.  |  Број 480  |   23

друге услове који су потребни за заснивање радног односа. 
Кандидат уз пријаву подноси следећа документа: сведочан-
ство о завршеној школи; извод из матичне књиге рођених 
и књиге држављана. Пријаве слати на горенаведену адресу.

УжИце

оШ „слоБоДан сЕкУлиЋ“
31000 Ужице
Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-982

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

УСЛОВИ: одговарајућа врста и степен стручне спреме, у скла-
ду са Законом о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да има држављанство РС. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

оШ „свЕТи сава“
31250 Бајина Башта
Светосавска 76
тел. 031/862-753

Наставник немачког језика
са 67% норме

Наставник математике
са 89% норме, на одређено време до 
повратка одсутне запослене

Наставник математике
са 45% норме, на одређено време до 
повратка одсутне запослене

Наставник историје
са 20% норме

Олигофренолог
за рад у одељењу за образовање ученика са 
сметњама у развоју, на одређено време до 
31.08.2013. године

Наставник српског језика
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према Закону о 
основама система образовања и васпитања и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника у основној школи (оригинал 
диплома или уверење о завршеном образовању или оверене 
фотокопије наведених докумената); држављанство РС (ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству). 
Пријаве са траженом документацијом доставити на адресу 
школе или лично у секретаријат школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

поЉоприврЕДна Школа 
са Домом УЧЕника 
„ЉУБо миЋиЋ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ столар (познавање 
процеса обраде паркета). Документација коју је потребно 
доставити за пријаву на оглас: оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве слати на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 031/3816-478 
и 811-131.

оШ „ДимиТријЕ ТУцовиЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/831-268

Наставник математике
са 89% радног времена

Наставник математике

Наставник математике
са 89% радног времена, за рад у ИО 
Јабланица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-
информатичар; професор математике и рачунарства; дип-
ломирани математичар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломирани математичар-астро-
ном; дипломирани математичар-примењена математика; 
дипломирани информатичар. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да 
поседују одговарајуће образовање, према Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10). Уз прија-
ву на конкурс потребно је приложити: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми и уверење о држављанству 
РС. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља изабрани канди-
дат по завршетку конкурса, уверење о неосуђиваности при-
бавља школа по завршетку конкурса. У поступку одлучивања 
о избору наставника извршиће се претходна провера психо-
физичких способности кандидата. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних посупака. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „јЕЗДимир ТрипковиЋ“
Латвица, 31236 Дивљака
тел. 031/3899-357

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прама Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручнних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 4/09). Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). Уз прија-
ву кандидати треба да доставе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми и уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рада децом и ученицима, кан-
дидат доставља пре закључивања уговора о раду, уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве доставити на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

вА љево

пониШТЕЊЕ оГласа 
прЕДШколска УсТанова „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/41-602

Оглас објављен 01.08.2012. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

прЕДШколска УсТанова „УБ“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20
тел. 014/411-602

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да поседује високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године (по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године), за васпита-

ча или стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и има најмање пет година рада 
у установи након стеченог одговарајућег образовања (члан 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Дужност директора предшколске установе може да обавља 
и лице које има високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно основне стру-
ковне студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања (члан 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања). Уз 
пријаву поднети: оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о положеном стучном испиту 
(лиценци), уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених, потврду о дужини радног стажа у области 
образовања и васпитања, биографију са кратким приказом 
кретања у служби, доказе о стручним и организаторским спо-
собностима, предлог плана рада директора, уверење да се 
против кандидата не води истрага и да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају 
бити оверене, а документација не старија од шест месеци. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“, у року од 15 дана 
од дана објављивања.

врАње

оШ „али БЕкТаШи“
17520 Бујановац, Село Несалце
тел. 063/1028-817

Радник-помоћно особље

УСЛОВИ: Кандидат треба да има најмање основну школу, да 
је држављанин Републике Србије, да има физичку, психичку 
и здравствену способност, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Некомплетна документација и пријаве која стижу са 
закашњењем неће се разматрати.

вршАц

оШ „мара јанковиЋ“
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036
e-mail: аraskovb@ptt.rs

Професор хемије
са 20% радног времена, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства због неге детета

УСЛОВИ: дипломирани хемичар; професор хемије; професор 
хемије и физике;  професор хемије и биологије; дипломира-
ни хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; дипломирани физикохемичар; дипломирани 
хемичар, смер хемијско инжењерство; професор биологије и 
хемије; професор физике и хемије за основну школу; дип-
ломирани професор биологије и хемије; дипломирани хеми-
чар-професор хемије. Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису правоснажном пресудом осуђи-
вани за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фото-
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду - члан 120 став 4 
Закона о основама система образовања и вапитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09).  Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља установа - члан 120 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
013/859-036.

Наука и образовање



   |  Број 480  |  29.08.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

оШ „ЂУра јакШиЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/891-130

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање: висока стручна спрема или виша струч-
на спрема, васпитно-образовне струке, одсек за образовање 
васпитача предшколских установа.

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање предвиђено Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010), односно да је професор срп-
ског језика и књижевности; професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима; профе-
сор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно дипломира-
ни филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; 
професор за српскохрватски језик са јужнословенским јези-
цима; професор српскохрватског језика са источним и запад-
ним словенским језицима; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред краће 
биографије доставе, у оригиналу или у овереном препису/
фотокопији, следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству - не старије од шест 
месеци; диплому или уверење о стеченој стручној спреми. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа службеним путем. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о избору 
кандидата, а пре закључења уговора о раду. Директор врши 
ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса, 
које у року од 8 дана од истека рока за подношење пријава 
упућује на претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака. О датуму провере психофизичких способности кан-
дидати ће бити благовремено обавештени од стране школе. 
У року од 8 дана од добијања резултата провере, директор 
прибавља мишљење школског одбора. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата у року од осам дана од добијања 
мишљења школског одбора. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом, на горе-
наведену адресу.

Школски цЕнТар 
„никола ТЕсла“
26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/830-668

Наставник математике
на одређено време ради замене запослене 
одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
- информатичар; дипломирани математичар - математика 
финансија; висока стручна спрема одговарајућег смера, сте-
чена на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године.

ОСТАЛО: да кандидат има држављанство Републике Србије, 
да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима. Уз пријаву и краћу био-
графију доставити: оверену копију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми и потребним знањима; оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених и фотокопију личне карте. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса канди-
дати достављају лично или поштом, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „мара јанковиЋ“
26349 Кусић, Трг палих бораца 1
тел. 013/859-036
e-mail: araskovb@ptt.rs

Професор српског језика
са 95% радног времена, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства због неге детета

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком; про-
фесор српске књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; дип-
ломирани филолог српске књижевности са јужнословенским 
књижевностима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор српскохрватског 
језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски 
језик са јужнословенским језицима; професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности за наставу у школама у којима је образовно-васпитни 
рад на мађарском, односно русинском или римунском језику; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску и 
општу књижевност; професор за југословенску књижевнос-
ти са страним језиком; диполомирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, канди-
дати треба да испуњавају и услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
кандидати прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фото-
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду - члан 120 став 4 
Закона о основама система образовања и вапитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09). Доказ о неосуђиваности канди-
дата прибавља установа - члан 120 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09). Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
013/859-036.

зА јеЧАр

срЕДЊа Школа 
„никола ТЕсла“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13
тел. 030/463-391
е-mail: ssntesla@оpen.telekom.rs

Професор шумарске групе предмета
за 25% радног времена

УСЛОВИ: За наведено занимање, поред општих услова за 
заснивање радног односа у средњој школи, захтева се одго-
варајуће високо образовање, у складу са чланом 8 став 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника у гимназији и средњој стручној школи. 
Кандидати уз пријаву подносе (у оригиналу или у овереној 
фотокопији): доказ о прописаној стручној спреми, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, уверење од надлежних судова да се про-
тив њих не води истрага, нити је подигнута оптужница из 
надлежности тих судова. Доказ о поседовању психофизичке 
и здравствене способности за рад са ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 

Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

зрењАнИн

основна Школа 
„свЕТоЗар марковиЋ ТоЗа“
Елемир-Тараш

Школски педагог
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, за рад у школи у 
Елемиру и Тарашу

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати су дужни да испуњавају услове о степену стручнос-
ти одговарајућег смера, према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09) и услове утврђене у 
општим актима школе: да имају високо образовање-завр-
шен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор педагогије, дипломирани педагог-општи смер или смер 
школске педагогије, дипломирани школски педагог-психо-
лог, дипломирани педагог; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, уверење из каз-
нене евиденције (школа прибавља по службеној дужности), 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс слати на адресу: ОШ „Свето-
зар Марковић Тоза“, Жарка Зрењанина 45, 23208 Елемир, са 
назнаком: „За конкурс“.

оШ „вЕЉко ЂУриЧин“
23250 Јарковац
Трг Станислава Букурова 12
тел. 023/857-009

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 3 тачка 10 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Наставник техничког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: услови у складу са чланом 3 тачка 13 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оригинал, оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној школи и уверење о држављанству. Про-
веру психофизичких способности кандидата за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
по захтеву установе. Уверење о здравственој способности од 
надлежне здравствене установе кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању приба-
вља установа службеним путем. Документа се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
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Запослена сам у просвети и у септембру стичем право на пензију. На поЗапослена сам у просвети и у септембру стичем право на пензију. На по-
четку протекле школске године смањен ми је фонд часова са 100 на 65 четку протекле школске године смањен ми је фонд часова са 100 на 65 
посто. Школа је пријавила технолошки вишак од 35 посто. Занима ме да ли посто. Школа је пријавила технолошки вишак од 35 посто. Занима ме да ли 
остварујем право на новчану накнаду Националне службе за тих 35 посто?остварујем право на новчану накнаду Националне службе за тих 35 посто?
У вашем случају не постоји основ за остваривање права на новчану накнаду. Наиме, како биУ вашем случају не постоји основ за остваривање права на новчану накнаду. Наиме, како би-
сте остварили ово право, радни однос мора престати у целости, тако да лице које је радило са сте остварили ово право, радни однос мора престати у целости, тако да лице које је радило са 
непуним радним времном или му је услед смањена обима посла скраћено радно време, нема непуним радним времном или му је услед смањена обима посла скраћено радно време, нема 
право на новчану накнаду.право на новчану накнаду.

У мом граду - Књажевцу се не спроводе никакве обуке, курсеви, нити томе У мом граду - Књажевцу се не спроводе никакве обуке, курсеви, нити томе 
слично. Више пута сам се информисала као незапослени дипломирани слично. Више пута сам се информисала као незапослени дипломирани 
правник, и увек сам добила одговор да „од тога за сада нема ништа“. Како правник, и увек сам добила одговор да „од тога за сада нема ништа“. Како 
онда високообразовано лице, незапослено и без новца, да се усавршава за онда високообразовано лице, незапослено и без новца, да се усавршава за 
то време без посла?
Курсеви за стицање посебних знања и вештина могу да буду од помоћи у скраћењу трајања Курсеви за стицање посебних знања и вештина могу да буду од помоћи у скраћењу трајања 
незапослености, али свакако не могу да замене формално образовање, само пружају додатне незапослености, али свакако не могу да замене формално образовање, само пружају додатне 
шансе. Годишње Национална служба организује од 150 до 200 различитих течајева, у које се шансе. Годишње Национална служба организује од 150 до 200 различитих течајева, у које се 
укључује у просеку око 2.000 незапослених. Високообразовани најчешће похађају течајеве укључује у просеку око 2.000 незапослених. Високообразовани најчешће похађају течајеве 
страних језика и информатике, а нису ретки ни случајеви преквалификације. Треба напоместраних језика и информатике, а нису ретки ни случајеви преквалификације. Треба напоме-
нути да свака филијала на основу кретања на локалном тржишту рада припрема и спроводи нути да свака филијала на основу кретања на локалном тржишту рада припрема и спроводи 
програме обука, па се за све информације треба обратити свом саветнику за запошљавање, програме обука, па се за све информације треба обратити свом саветнику за запошљавање, 
који располаже конкретним информацијама.који располаже конкретним информацијама.

Какве последице сноси послодавац који се оглуши о обавезу запошљавања Какве последице сноси послодавац који се оглуши о обавезу запошљавања 
особе са инвалидитетом, коју прописује Закон о професионалној рехабилиособе са инвалидитетом, коју прописује Закон о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инвалидитетом?тацији и запошљавању особа са инвалидитетом?
Послодавац који не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, у складу са заПослодавац који не изврши обавезу запошљавања особа са инвалидитетом, у складу са за-
коном, плаћа пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене у складу са коном, плаћа пенале у висини троструког износа минималне зараде утврђене у складу са 
прописима о раду, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Послодавац је дупрописима о раду, за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Послодавац је ду-
жан да средства уплати на рачун јавних прихода буџета Републике Србије - Буџетски фонд, жан да средства уплати на рачун јавних прихода буџета Републике Србије - Буџетски фонд, 
приликом исплате зарада и накнада зарада, најкасније до 30. у месецу за претходни месец. приликом исплате зарада и накнада зарада, најкасније до 30. у месецу за претходни месец. 
Обавеза уплате пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио прописани број Обавеза уплате пенала престаје са месецом у коме је послодавац запослио прописани број 
особа са инвалидитетом.особа са инвалидитетом.
Контролу испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплату пенала Контролу испуњавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и наплату пенала 
врши Пореска управа, у складу са прописима о пореском поступку и пореској администраврши Пореска управа, у складу са прописима о пореском поступку и пореској администра-
цији. Начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начин цији. Начин праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начин 
доказивања извршења обавезе уређују се подзаконским актом, који споразумно прописују доказивања извршења обавезе уређују се подзаконским актом, који споразумно прописују 
министарства надлежна за послове запошљавања и послове финансија.
Уколико на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање нема особа 
са инвалидитетом које би испуниле прописане критеријуме за заснивање радног односа, по-
слодавац се опредељује за једну од алтернативних мера.
Послодавац који није у могућности да испуни прописану обавезу, дужан је да учествује у 
финансирању зарада особа са инвалидитетом у предузећу за професионалну рехабилитацију финансирању зарада особа са инвалидитетом у предузећу за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, срази запошљавање особа са инвалидитетом или социјалном предузећу и организацији, сраз-
мерно броју особа које није запослио. Учешће у финансирању зараде не може бити мање од мерно броју особа које није запослио. Учешће у финансирању зараде не може бити мање од 
50% просечне зараде у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку 50% просечне зараде у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. Средства у наведеном износу послодарепубличког органа надлежног за послове статистике. Средства у наведеном износу послода-
вац уплаћује у Буџетски фонд, којим управља министарство надлежно за послове запошљавац уплаћује у Буџетски фонд, којим управља министарство надлежно за послове запошља-
вања. Послодавац који испуни финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, вања. Послодавац који испуни финансијске обавезе из уговора о пословно-техничкој сарадњи, 
куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију куповини производа или вршењу услуга са предузећем за професионалну рехабилитацију 
и запошљавање особа са инвалидитетом, у вредности од 20 просечних зарада у привреди и запошљавање особа са инвалидитетом, у вредности од 20 просечних зарада у привреди 
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике, извршио је обавезу запошљавања једне особе са инвалидитетом, у перипослове статистике, извршио је обавезу запошљавања једне особе са инвалидитетом, у пери-
оду од 12 месеци.

БЕЗ ПРАВА НА  
НОВЧАНУ НАКНАДУ
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Уручивањем сертификата полазницима обука за барме-
не, сервисере персоналних рачунара и пица мајстора, 
испуњен је овогодишњи програм обука незапослених 
лица за потребе тржишта рада, на подручју Филијале 
Гњилане НСЗ. 

Обуке су планиране на основу потреба како незапослених 
лица, тако и послодаваца. У контакту са послодавцима утврђено 
је да ће од највећег значаја бити организовање обука у услужном 
сектору, за које је постојало и велико интересовање међу незапосле-
нима. Ове године прилику да се обучавају у конкретном и реалном 
радном окружењу имало је 15 незапослених. Уважавајући инте-
ресовање незапослених, затим интересовање послодаваца, као и 
план о равномерној расподели обука, едукација је организована 
у три општине (Гњилане, Витина и Косовска Каменица). Извођач 
обука био је Народни универзитет из Врања. Какви су ефекти обу-
ке, али и колика је потреба за кадром у овим занимањима, говори 
податак да је четворо полазника који су са успехом завршили обу-
ку, већ добило посао.

У Испостави Бајина Башта успешно је завршена обука за 
вођење пословних књига. Извођач обуке је била „NS PRO Group“ из 
Новог Сада, док је практични део извођен у Агенцији за вођење по-
словних књига „Цане“ у Бајиној Башти. Обуку је успешно завршило 
5 полазника, које очекује преузимање сертификата у просторијама 
Испоставе Бајина Башта. Циљ ове обуке је био да се незапосленим 
лицима омогући да стицањем знања из области књиговодства 
лакше дођу до запослења, а већ сада је сасвим извесно да ће бити и 
остварен. Власник агенције „Цане“ је веома задовољан резултати-
ма које су полазници остварили током обуке, као и нивоом знања 
која су усвојили, те је најавио и могућност новог запошљавања. 

Услед недостатка адекватног кадра из грађевинске струке на 
евиденцији Филијале Ужице НСЗ, одлучено је да у оквиру Програ-

ма обуке за тржиште рада буду организоване обуке за зидаре, те-
саре и руковаоце грађевинским машинама.

На овај начин се пружа шанса незапосленим лицима да прођу 
обуку и стекну потребна знања из грађевинске струке која прате 
савремене трендове, а послодавцима излазимо у сусрет, јер им мо-
жемо понудити кадар који већ има предзнања потребна за радно 
ангажовање.

Извођач обуке за тесаре и зидаре је „Академија“ Чачак, док је 
практични део извођен у грађевинском предузећу „Простор“ Ужи-
це. Извођач обуке за руковаоце грађевинским машинама је „На-
родни универзитет“ Ниш, док је практични део извођен на гради-
лишту предузећа „Путеви“ у Ужицу. Свечана додела сертификата 
овим полазницима уприличена је у предузећу „Путеви“, при чему 
је представник послодавца похвалио незапослена лица у њиховом 
брзом учењу. Добијени сертификати незапосленим лицима могу 
отворити многа врата приликом тражења посла, како у земљи, 
тако и у иностранству.

Центар за информисање НСЗ

Представници Филијале Нови Пазар посетили су једну од 
најуспешнијих фирми у овом граду - Д.О.О. „КЕНС“, чија је робна 
марка „Несал џинс“ позната у целој Србији, као и ширем региону.

Разлог посете је био званично потписивање и додела уго-
вора по пројекту “Промоција запошљавања младих за обуку на 
радном месту“, који подразумева укључивање на тржиште рада 
младих до 30 година, са завршеним основним образовањем и 
без радног искуства. Циљ је да се повећа степен њихових знања 
и компетентности, како би што пре дошли до свог првог посла. 
Уговор је уручио Нихат Бишевац, директор Филијале Нови Па-
зар, директору „Несал џинса“, Неџаду Реџовићу. 

Уговоре су потписале и четири младе особе, које ће кроз 
обуку стицати додана знања на пословима кројача у наредних 
шест месеци. Једна од њих је и Азра Еминовић, која има завр-
шену само основну школу и нема претходно радно искуство. 
„Желим да што више научим и надам се да ћу постати добар 

кројач. Циљ ми је да напредујем у свом послу, како би ме по-
слодавац задржао у сталном радном односу и након завршене 
обуке“, каже Азра.

И послодавац је задовољан учешћем у овом програму, јер 
добија четири млада радника, жељна знања и изузетно моти-
висана за рад.

У Новом Пазару тренутно има преко 2500 лица са заврше-
ном основном школом, старости до 30 година и без радног иску-
ства. Овај пројекат ће оспособити младе за занимања конфек-
ционара, обућара, руковаоца грађевинских машина, помоћног 
продавца, што уједно представља и занимања која су најтраже-
нија на овом подручју.

Пројекат се показао врло успешним и у 2010. години, када 
је укључено 108 лица са евиденције новопазарске филијале НСЗ. 
Од укупног броја младих који су успешно завршили обуку, близу 
30 процената је дошло до сталног запослења.

Завршене обуке за тржиште рада

СЕРТИФИКАТИ ЗА  
БРЖЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ

Подстицање запошљавања младих у 
Филијали Нови Пазар

ОДЛИЧНА САРАДЊА 
СА ПОСЛОДАВцИМА

Веће шансе да дођу до посла сада имају бармени, сервисери персоналних рачунара и пица мајстори из Гњилана. 
У Бајиној Башти најављено запошљавање полазница обуке за вођење пословних књига. Ужичким грађевинцима 
отворена могућност и за рад у иностранству
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Судећи према статистици Савезне агенције за рад, Немачкој 
недостаје 142.000 људи који би попунили празна радна места. За 
наше незапослене суграђане који би желели да раде у иностран-
ству, ово може бити шанса за запослење. Посла има за оне који се 
баве трговином, информатиком, металургијом и угоститељством. 
Највише слободних места има у малопродаји, а у најтраженије се 
убрајају кувари и хотелијери. 

Немачка привреда је у успону и тржиште рада ове земље је 
најсигурније у Европи, са веома ниском стопом незапослености, 
посебно када је о младим људима реч. Према подацима Еурос-
тата, у јуну је било око 350.000 незапослених старости између 15 
и 24 године, тј. само 7,9 посто. Према институту ИАБ, у Немач-
кој тренутно има више од сто хиљада слободних радних места, 
што је најбољи резултат у последњих 20 година. Жеље и квали-
фикације назапослених не одговарају увек ономе што се тражи, 
тако да потребе за радном снагом не успевају да задовоље многе 
бранше. Немачка је недавно усвојила и закон којим се поједноста-
вљује процедура признавања диплома и сведочанстава о профе-
сионалној квалификацији издатих у другим земљама и убрзава 
процедура законодавног усвајања директиве Европске уније о 
тзв. „плавој карти“, која ће житељима изван ЕУ омогућити право 
на рад и боравак у Немачкој. 

Удружење занатлија је путем рекламне кампање покуша-
ло да покаже колико је разноврсно и атрактивно за младе људе. 
Председник удружења, Ото Кенцлер (Otto Kentzler), нагласио је да 
је у понуди 130 различитих занимања. 

„У понуди имамо велики број занимања. У занат не спадају 
само нека помодна занимања, већ и занимања попут електри-
чара, водоинсталатера, инсталатера грејања и климатизације“, 
рекао је Кенцлер. 

И грађевинска индустрија у Немачкој суочена је са могућим 
недостатком нових квалификованих радника. Слободно је око 
15.000 радних места, пре свега за квалификоване раднике и ин-
жењере. Металургија, такође, даје шансе за запослење наших 
људи - електричара, механичара и инжењера, јер тренутно на 
евиденцији Савезне агенције рада има преко 20.000 огласа за 
посао. 

Прилику за запошљавање у Немачкој имају и наши лека-
ри, што показују и подаци Националне службе за запошљавање 
(НСЗ). Од почетка ове године посредством НСЗ један специјалиста 

неурологије отишао је да ради у тој земљи, а клинике из Немач-
ке траже и још једног лекара опште медицине на специјализа-
цији или специјалисту неуропсихијатра. Националној служби 
за запошљавање недавно се обратио и Центар за старе из места 
близу Хамбурга у Немачкој, и у току је поступак посредовања у 
запошљавању 15 медицинских сестара. Када су у питању друге 
земље, пре извесног времена НСЗ је покренула поступак за запо-
шљавање медицинског особља у болници у Уганди, у граду Гулу. 
Конкурс је отворен до 31. августа, а траже се хирург, ортопедски 
хирург, гинеколог, биомедицински инжењер и две медицинске 
сестре.

Подаци НСЗ из прошле године показују да је уз њихово по-
средовање девет држављана Србије засновало радни односу у 
иностранству, и то осам лекара опште праксе у три болнице, у 
покрајини Туринген у Немачкој и један машински инжењер. У 
2010. години преко НСЗ у тој земљи запослило се осам лекара. 
НСЗ је крајем 2010. и почетком претходне године посредовала и 
за запошљавање осам здравствених радника у Либији, на клини-
ци „Афрички онколошки институт“ у Сабрати. Посао су нашла три 
лекара специјалиста максилофацијалне хирургије, ортопедије и 
урологије и пет медицинских сестара. Стручњаци који су радили 
у Либији након смиривања нереда у тој земљи поново су се пре 
неколико месеци вратили, како би наставили да раде. Нема пре-
цизних података о томе колико здравствених радника ради у Ли-
бији, а НСЗ у овој години није покретала поступак посредовања за 
рад у тој држави. НСЗ може да пружи само податке о онима који 
су отишли на рад у иностранство у случајевима када је на захтев 
страног послодавца посредовала у том поступку. 

Када је реч о начинима на које стране клинике могу анга-
жовати стручњаке из Србије, НСЗ посредује по захтевима ино-
страних послодаваца, обавља селекцију кандидата и настоји да 
услови рада одговарају условима које имају радници земље до-
маћина. Поступак посредовања искључиво се започиње на ини-
цијативу страног послодавца, који је обавезан да попуни пријаву 
потребе за запошљавањем коју доставља надлежном сектору у 
Дирекцији НСЗ. У понуди страни послодавац је обавезан да наве-
де, осим профила и броја лица која намерава да запосли, и друге 
податке који се односе на место обављања послова, услове рада, 
радно време, рад у сменама и висину плате. Када се НСЗ увери 
да се ради о кредибилном послодавцу, објављује оглас у гласилу 
„Послови“, на интернет сајту, на огласним таблама филијала НСЗ 
и путем непосредног контакта са лицима која су на евиденцији 
незапослених, а имају одговарајућу стручну спрему, знања и ис-
куства која тражи страни послодавац.

     А.Бачевић

Запошљавање у иностранству

НЕМАЧКА НУДИ НАЈВИШЕ
Када се НСЗ увери да се ради о кредибилном послодавцу, објављује оглас у гласилу „Послови“, на 

интернет сајту, на огласним таблама филијала НСЗ и путем непосредног контакта информише лица 
која су на евиденцији незапослених, а имају одговарајућу стручну спрему, знања и искуства која тражи 

страни послодавац
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УСрбији је током кризе погоршана ситуација са пошто-
вањем социјалних и економских права, што се може 
видети већ из основних података о стопи незапосле-
ности, просечној плати и потрошачкој корпи. Из тих 
података јасно је да свака четврта особа не може да 

пронађе посао и да већина становника тек с тешкоћама измирује 
основне потребе, попут становања и хране. У још тежем положају 
су млади радници, неквалификовани, необразовани, радници без 
искуства, старији од 40 година, као и одређене осетљиве друш-
твене групе. Међутим, јасна слика ове области се за сада не може 
стећи. Наиме, подаци о социјалној искључености, који пружају 
слику о ситуацији великог броја становника који спадају у тзв. 
осетљиве групе, попут жена, Рома, незапослених и особа са ин-
валидитетом, у Србији се не прикупљају систематично. Такође, 
нема података о бескућништву, иако је становање једно од основ-
них права.

Стицање економске независности
Запошљавање и омогућавање права на рад особама са 

инвалидитетом, које је једно од основних људских права, исто-
времено је основ остваривања квалитета живота, јер омогућава 
економску самосталност и унапређује лични доживљај успеш-
ности и укључености у заједницу. Особе са инвалидитетом ра-
дом зарађују новац за живот, успостављају социјалне контакте 
и подижу сопствено самопоштовање. Стицањем економске не-
зависности повећавају свој допринос националној економији и 
смањују државна новчана давања по основу инвалидности. Град 
Београд је недавним конкурсом за запошљавање слепих и слабо-
видих физиотерапеута допринео спровођењу активне политике 
запошљавања особа са инвалидитетом.

Иницијатива града је у складу са спровођењем Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инва-
лидитетом, према коме сваки послодавац који има најмање 20 
запослених има обавезу да у радном односу има и одређени број 
особа са инвалидитетом.

Десет физиотерапеутских техничара оштећеног вида, који су 
посао добили на градском конкурсу, почели су да раде. Београђа-
ни ће убудуће у свом дому здрављу моћи да одлазе на масажу. 
Средства за запошљавање десеторо физиотерапеута обезбеђена 
су донацијом Апотекарске установе „Београд“. 

Градоначелник Београда Драган Ђилас и председник 
Скупштине града Александар Антић примили су у Старом двору 
физиотерапеутске техничаре оштећеног вида, који ће радити у 
седам градских здравствених установа. Оглас је објављен 4. јула, 
за по једног физиотерапеутског техничара у домовима здравља 
„Вождовац“, „Врачар“, „Нови Београд“, „Раковица“ и „Савски венац“ 
и Клиничко-болничком центру „Бежанијска коса“, као и за четири 
физиотерапеута у Клиничко-болничком центру „Звездара“.

Део системске политике
- Град Београд је спровео конкурс, а вас десеторо је имало 

најбоље оцене из средње школе и испунило највише услова за до-
бијање овог посла. Максимално смо се трудили да вам изађемо 
у сусрет и запослимо вас у оној установи која је најближа вашем 

Запошљавање особа са инвалидитетом

УЗ ВОЉУ И ТРУД 
СВЕ СЕ ПОСТИЖЕ

Десет физиотерапеутских техничара оштећеног вида, најбоље рангирани на конкурсу за 
запошљавање који је расписао град Београд, распоређено је у седам београдских домова 

здравља и клиничко-болничких центара. Примљени су у радни однос на шест месеци и 
средином месеца су почели са радом
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месту становања. Закон нас обавезује да вас запослимо на од-
ређено време, на шест месеци, а наша је жеља да ви наставите да 
радите овај посао и када истекне тај период и очекујемо да ово 
запослење за вас постане стално. Пре месец дана запослили смо 
60 лекара и 100 медицинских сестара у овим истим установама 
у којима сте ви добили посао, тако да је број младих људи који су 
завршили неку школу и желе да помажу људима, а раде у здрав-
ству, сада већ 170, а ми их финансирамо средствима Апотекарс-
ке установе „Београд“, рекао је градоначелник Београда Драган 
Ђилас.

Председник Скупштине града Александар Антић нагласио 
је да је ово изузетан дан и за терапеуте оштећеног вида који су 
добили посао, али и за све Београђане којима је њихова помоћ 
потребна.

- Верујем да ћете знање које сте стекли током школовања 
применити са огромном енергијом и ентузијазмом у нашим 
здравственим установама. Град Београд, али и читаво друштво, 
треба да помогне свима којима је помоћ потребна, а ово једна од 
системских мера које град у том циљу спроводи, истакао је Антић 
и нагласио да овај конкурс није изолован случај, већ део системс-
ке политике града.

- Протеклих година смо доста радили на томе да се побољша 
положај особа са инвалидитетом. Производ тог рада је и Закон о 
социјалном предузетништву, који ће се наћи у Скупштини Србије 
до краја године и који треба да пружи главни одговор за запо-
шљавање ових особа и омогући им да се укључе у све секторе 
овог друштва, рекао је Антић.

Осетити се корисним чланом друштва...
За нове техничаре ово представља велику вест, јер су неки 

на посао чекали и дуже од 10 година, док су неки били срећни 
да посао добију одмах после завршене средње школе и периода 
волонтирања. 

- Тешко је описати осећај када после осам година чекања до-
бијете прилику да радите и осетите се корисним чланом друштва. 
Волим да радим и веома сам задовољна послом који сам добила, 
а и колеге су веома љубазне. Посебно ми значи што сам од радног 
места удаљена само три аутобуске станице и захваљујем граду 
што нам је и на тај начин изашао у сусрет. Ово ми је и прилика 
да се укључим у друштво и стекнем нова искуства, рекла је Је-
лена Грујичић, која је у Дому здравља „Раковица“ примила прве 
пацијенте.

Међу примљенима има и оних који су као Душко Сретено-
вић, завршили факултет, али се не либе да прихвате посао за који 
је потребна мања стручна спрема.

- Завршио сам дефектолошки факултет, али када ми се овим 
конкурсом указала прилика да радим као физиотерапеут, нисам 
се двоумио. Прихватам сваки посао који знам да радим, јер је ве-
лика ствар имати посао. Био сам ђак генерације међу ученицима 
оштећеног вида, па сам очекивао да будем примљен, а као што 
сам био упоран и упркос свим тешкоћама завршио факултет, ис-
трајно ћу радити и на овом послу и дати све од себе да оправдам 
поверење, рекао је Душко.

Двадесетједногодишњи Мирослав Топалов Данилов две го-
дине је чекао на посао, а како каже, није му тешко да се из Бачке 
Паланке пресели у Београд, како би сваки дан ишао на посао у 
КБЦ „Звездара“.

- Изнајмио сам стан недалеко од болнице, детаљно су ми 
објаснили пут и већ се сам сналазим. Уз доста воље и труда ништа 
није тешко, биће ми потребно мало времена да се навикнем, али 
сигуран сам да ће све савршено функционисати. И раније сам 
покушавао да нађем посао, конкурисао сам на неколико места, 
ишао на разговоре, али од тога није било ништа. Јако сам се изне-
надио што је неко обратио пажњу на слабовиде терапеуте и што 
нам је дао шансу да покажемо шта можемо, објашњава Мирослав.

На евиденцији Националне службе за запошљавање се 
крајем јула налазило 18.916 особа са инвалидитетом у Републи-
ци Србији, а 4.667 особа са инвалидитетом у Београду. У здрав-
ственим установама чији је оснивач град тренутно је запослено 
18 особа оштећеног вида - десет физиотерапеутских техничара, 
четири радника на централи и три масера запослени су у домо-
вима здравља „Вождовац“, „Врачар“, „Звездара“, „Земун“, „Нови 
Београд“, „Палилула“, „Савски венац“ и „Чукарица“, а један радник 
на централи запослен је у КБЦ „Земун“.

А.Б.
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Србија има знатан енергетски потенцијал у обновљим из-
ворима енергије, али он није у довољној мери искоришћен 
или уопште није искоришћен, када је реч о одређеним 
изворима енергије, попут ветра или сунчевог зрачења. 
Употреба енергије из обновљивих извора још је у повоју 

и у свету, осим у неким развијеним земљама, и највећи изазов 
представља прелазак на чистије технологије уз постизање еко-
номске исплативости. Поред технолошких изазова, неразвијеног 
тржишта и недостатка искуства, веће коришћење обновљивих из-
вора енергије у Србији отежавају и законске и административне 
препреке које одбијају инвеститоре. Нови закон о енергетици би 
требало да отклони те препреке и унапреди услове за улагања. 
И поред многих изазова, циљ Србије је да повећа удео енергије 
из обновљивих извора у потрошњи, што је и њена обавеза која 
проистиче из чланства у Енергетској заједници у Југоисточној 
Европи, као оквира за интеграцију у енергетско тржиште ЕУ.

Енергија ветра
Енергетски потенцијал ветра у Србији процењује се на ин-

сталисану снагу од око 1.300 мегавата. Источни делови Србије, 
неке планинске области, попут Златибора и Копаоника и Панон-
ска низија, погодна су подручја за изградњу ветроелектрана. 
Број повољних локација је ограничен, а највећи потенцијал је у 
Банату, за који су највише заинтересовани и потенцијални ин-
веститори. Изградња фарме ветрењача није јефтина, али је енер-
гија ветра тренутно најекономичнији обновљиви извор енергије 
који се користи. Међутим, код електрана на ветар приозводња је 
нестабилна и непредвидива, због чега је потребно обезбедити 
резервне капацитете, како би електроенергетски систем функ-
ционисао. Променљива снага електрана на ветар током погона 
изискује напоре и трошкове при балансирању електросистема. 

За прикључивање ветроелектрана већег капацитета потребно је 
ширење и реконструкција преносног система.

Технологије за производњу електричне енергије од ветра 
обухватају мале ветрењаче за домаћинства, хибридне системе 
који комбинују енергију ветра и соларне или хидросистеме, али и 
батерије, мале системе са прикључком на дистрибутивну мрежу 
и ветроелектране, односно велики број ветротурбина које функ-
ционишу као електрана.

Србија је једна од три европске земље која нема ниједан вет-
рогенератор у електроенергетском систему. Планове да улаже у 
изградњу ветроелектрана најавио је ЕПС. Планирана је изградња 
ветропарка код Костолца, почетне снаге 30 мегавата.

Намеру да улаже у тој области објавило је Српско удружење 
за енергију ветра - Севеа (SEWEA), које чине компаније „Енерго-
винд“ (Energowind), „Енергогрин МК финтел винд“ (Energogreen/
MK Fintel Wind), Ветропарк Инђија/Келаг и „Континентал винд 
партнерс“ (Continental Wind Partners). Компаније окупљене у Се-
веа су 2011. најавиле инвестиције у вредности од око милијарду и 
по евра, а први ветропаркови у Србији могли би да буду изграђе-
ни за две године. Према тим најавама, прве ветрењаче укупне 
снаге око 400 мегавата би биле изграђене у Индији, Ковину, 
Пландишту и Вршцу и у њих би било уложено око 700 милиона 
евра.

То удружење, међутим, тражило је веће гаранције од вла-
сти за улагања и замерало што се кључна питања, попут фид-
ин тарифа, уређују уредбама, а не законом. Такође, тражили су 
да им држава пружи гаранције да ће моћи да остваре право на 
коришћене фид-ин тарифа за откуп струје у тренутку када се 
обезбеђује финансирање пројекта, а не по изградњи ветропарка. 
Разлог за то су врло строги услови које диктирају банке за тако 
велике пројекте, који вреде више стотина милиона евра. Да би се 
заштитиле, банке траже да се по добијању грађевинске дозволе 
потпише предуговор да ће ЕПС откупити по одређеној цени про-
изведену енергију. Према садашњим прописима, уговор са ЕПС 
потписује се тек када се заврши постројење и почне производња.

Власти сматрају да ће се увођењем статуса привременог 
повлашћеног произвођача решити то питање, јер би се, ако се 
инвеститору одмах да повлашћени статус, могло дестити да се 
блокира потенцијално тржиште енергије ветра, у случају да ин-
веститор никада не заврши пројекат, посебно када се има у виду 
чињеница да постоји квота од 450 мегавата за укупан капацитет 
ветроелектрана из којих ће се откупљивати струја по фид-ин та-
рифама. 

Потенцијални инвеститори у енергију ветра су нудили бан-
карске гаранције за неодустајање од посла у износу од 15.000 
евра по мегавату, као начин да се раздвоје озбиљни од неозбиљ-
них инвеститора. Слична ситуација са много дозвола, а без оба-
веза да ће постројења бити и изграђена, била је и у Пољској, а 
решена је полагањем депозита за сваки мегават, као гаранцијом 
да ће постројење бити изграђено. 

Севеа је тражила и да се гарантовани период за откуп енер-
гије продужи са садашњих 12 на 20 година, а власти упозоравају 
да би то довело до значајног раста цене струје у Србији, што би 

Енергетски потенцијал ветра и геотермалних извора

ВЕЋЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА УЛАГАЊА
Србија је једна од три европске земље 

која нема ниједан ветрогенератор у 
електроенергетском систему. Планове да 

улаже у изградњу ветроелектрана најавио 
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оптеретило грађане и ЕПС који има обавезу да откупљује струју. 
Власти сматрају и да је период од 12 година довољан за враћање 
свих инвестиција у обновљиве изворе. 

Спорно питање је и интеграција ветроелектрана у преносни 
систем Србије. Севеа се залаже да се садашње ограничење капа-
цитета енергије ветра повећа са 450 на 1.000 мегавата и сматра 
да је то реална вредност коју може да прихвати електромрежа 
Србије. ЕПС, међутим, наводи да би интегрисање ветроелектра-
на преко 450 мегавата у електромрежу проузроковало повећање 
трошкова, а проблем би се појавио у време великог прилива воде 
у хидроелектране, јер би морале да се заустављају термоелек-
тране или да се прелива вода на проточним хидроцентралама. 
ЕПС одбацује и тврдње потенцијалних инвеститора да су обно-
вљиви извори енергије решење за стална поскупљења струје, јер 
ће обезбедити стабилније снабдевање и ниже цене од увозних, 
наводећи да би уз додатне трошкове за пренос кроз мрежу кило-
ват-сат из ветра достигао цену од 13,06 евроценти. 

Студија о интеграцији ветроелектрана у преносни сис-
тем Србије, која је представљена у априлу 2011, показала је да 
електроенергетски систем Србије може да поднесе прикључење 
ветроелектрана снаге 900 мегавата без искључивања термо-
електрана и уз максимално ангажовање хидроелектране Баји-
на Башта. Према тој студији, када би се уложио 21 милион евра, 
електромрежа Србије би могла да прихвати прикључење ветро-
електрана снаге 2.000 мегавата без великих проширења капаци-

тета. Студија ЕПС показала је да систем може да поднесе при-
кључење ветроелектрана снаге 450 мегавата, што је и коришћено 
при одређивању максималне снаге ветроелектрана из којих ће се 
струја откупљивати по фид-ин тарифама. 

Председник Савета и Агенције за енергетику, Љубо Маћић, 
сматра да, када би се изградило 500 мегавата у електранама на 
ветар и та електрична енергија пласирала потрошачима у Ср-
бији по садашњој фид-ин тарифи, цена електричне енергије за 
све потрошаче повећала би се за преко 6%, не рачунајући остале 
трошкове. 

Према подацима Електроенергетског координационог цен-
тра, који је припремио студију за потребе Електромреже Србије, 
у Србији је пријављено 16 пројеката за изградњу ветропаркова, 
укупне снаге 2.600 мегавата, а до сада је издато пет дозвола за 
ветропаркове снаге 1.135 мегавата.

Геотермални извори
У Србији постоје природни и вештачки извори термалне воде 

на територији више од 60 општина. Овај енергетски потенцијал 
због ниске температуре воде није довољан за производњу елек-
тричне енергије, али би могао да се искористи за производњу 
топлотне енергије у различитим областима. Оваква енергија 
ниске температуре могла би се користити за грејање стаклени-
ка, просторија, базена и друге намене, али локалне самоуправе, 
инвеститори и корисници немају довољно искуства у коришћењу 
овог извора. 

За производњу струје из геотермалних извора температу-
ре морају бити 100 степени Целзијуса, док је температура воде 
геотермалних извора у Србији најчешће у опсегу до 40 степени 
Целзијуса. Само на територији 6 општина је температура воде 
преко 60 степени - у Врању, Шапцу, Куршумлији, Рашкој, Мед-
веђи и Апатину. Протоци воде из постојећих извора и бушотина 
најчешће износе до 20 литара у секунди, на неколико локалитета 
проток воде прелази 50 литара у секунди (Богатић, Куршумлија, 
Прибојска Бања, Нишка Бања), а само у Бањи Ковиљачи проток 
воде прелази 100 литара у секунди. 

Укупна топлотна снага која би се могла остварити ко-
ришћењем извора термалне воде у Србији износи око 216 МWt, 
што је једнако количини од око 180.000 тона еквивалентне нафте.

Да би се утврдио потенцијал геотермалних извора енергије 
и услови за њихово коришћење у Србији, ове године је покренут 
ИПА пројекат, чији је циљ да се направи преглед свих докуме-
ната и студија из те области, сажму подаци, направи инвентар и 
нова студија са прегледом података. Циљ је и да се одреде најп-
рофитабилније локације и утврди колико би експлоатација била 
исплатива.

А.Б.
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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
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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

Крушевац
Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац
11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

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

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)




