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РефоРма поРеског система и  
пензиони систем сРбије

ФИСКАЛНА 
ДИСЦИПЛИНА ЗА 
СИГУРНУ БУДУЋНОСТ
Реформа пореског система, ефикаснија наплата доприноса и 
доношење нових мера, кључни су предуслови за одрживост 
пензионог система у Србији

тестиРање кандидата за посао

ПРОВЕРА ЗНАЊА, 
СПОСОБНОСТИ И 
ПРЕДИСПОЗИЦИЈА
Tестови су намењени откривању ваших постојећих 
способности, знања и особина које говоре да ли сте 
адекватни за обављање посла

Web Fest.Me 2012

ВЕБ ЈЕ ЖИВОТ
Web Fest .ME је намењена свима који желе да осете неисцрпну 
енергију која лежи у вођењу тек рођене компаније, да науче о 
најновијим развојима у онлајн маркетингу и веб-бизнису



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 482 • 12. септембар 2012. године

Панел дискусијa 
„Економски приоритети Владе Србије“
Привредници траже 
јасне смернице пословања 3

Менаџмент Форум Југоисточне Европе
Креирано у Jугоисточној Eвропи 4

Web Fest.ME 2012
Веб је живот 5

Реформа пореског система и 
пензиони систем Србије
Фискална дисциплина за 
сигурну будућност 6

Тестирање кандидата за посао
Провера знања, способности
и предиспозиција 8

Јавни позиви и конкурси 9
Послови-огласи 13
Администрација и управа 14
Трговина и услуге 16
Грађевинарство и индустрија 16
Медицина и пољопривреда 17
Наука и образовање 20

Питајте НСЗ
Актуелни програми и конкурси 41

Истраживање о избору студија
Најтраженији индекси ФОН-а и ЕТФ-а 42

НИС шанса 2012
Посао за 215 приправника 43

Сајам INOCOOP 2012
Афирмација запошљавања кроз 
предузетништво и капитална улагања 44

Завршене обуке у Сомбору и Пријепољу
Знање на поклон 45

Обновљиви извори енергије
Енергетска заједница и 
усклађивање са ЕУ 46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Дејан Јовановић; 
Уредник: Весна Пауновић (vpaunovic@nsz.gov.rs); Огласи: Марина Миловановић 
(mmilovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец“ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна 
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ. 

Уводник

ПРЕДУСЛОВИ РАЗВОЈА
Да ли је реформа пореског система један од предуслова за 

одржив систем социјалних давања, и има ли одрживог пензио-
ног система без озбиљног раста наплате пореза? Да ли је пореска 
евазија у области сиве економије вођење социјалне политике или 
урушавање финансијске базе за постојећи систем социјалних да-
вања? Поставља се питање има ли одрживог система социјалних 
давања без озбиљног механизма универзалне примене пореских 
закона на све правне субјекте у Србији, пошто је јасно да нема 
никаве економске будућности ако приходна страна настави да 
слаби, а расходна настави да расте. Оно што није део пореске 
политике, али је део проблема јесу законска решења којима су 
у процесу приватизације и стечаја Републички фонд за пензи-
оно осигурање (ПИО фонд) и Републички фонд за здравствено 
осигурање (РЗЗО) остали без могућности да наплте своја потра-
живања. Дугови су нарасли на стотине милиона евра, а цену так-
вих законских решења је платио државни буџет. До краја овог 
месеца или почетком следећег имаћемо једну прилично драс-
тичну измену пореског система, која је настала под притиском 
кризе, али и реалности и потреба привреде. Реформа је много 
мањи проблем него чињеница да порески систем треба да важи 
за све. Међутим, има ли Србија као држава механизам да у по-
рески сyстем уведе све своје грађане, као и сва јавна и приватна 
предузећа, или ће након реформе и даље порез плаћати ко како 
хоће и кад хоће – нека су од питања која су се чула на прошлоне-
дељној панел дискусији на тему реформе пензионог и пореског 
система у Србији. 

С друге стране, привредници од којих се очекује да уред-
но измирују своје законске обавезе и креирају нова радна места 
траже од Владе помоћ и јасне смернице како да опстану и раде у 
наредним месецима и годинама.

Председник клуба „Привредник“ Бранислав Грујић, на Па-
нел дискусији „Економски приоритети Владе Србије“, коју су 
организовали Привредна комора Србије и НИН Фокус, нагла-
шава да се привреда Србије налази се у тешкој ситуацији, пред 
колапсом, па Влада не треба да се бави популизмом и демаго-
гијом, већ да привреди укаже на јасне циљеве. У овом тренутку у 
читавом свету политичка руководства брину готово искључиво о 
економским питањима. У дискусији, у којој је учествовало више 
од 150 привредника, поручено је да нова Влада мора урадити 
све да помогне привредницима како би се обезбедио жељени 
привредни раст од 7-8 одсто, смањила незапосленост са 24 на 15 
одсто, обезбедиле стране директне инвестиције.

Почетком септембра почео је Web Fest .ME, највећи регио-
нални интернет фестивал посвећен развоју регионалног интер-
нета кроз едукацију, доделе признања, промоцију квалитетног 
и занимљивог садржаја на интернету и пружање подршке веб 
пројектима који могу утицати позитивно, не само на дигитално 
друштво, већ на друштво у целини. Web Fest .ME је сачињен од 
он-лајн такмичења за најбољи веб сајт/веб пројекат и конферен-
ције која окупља најпознатије светске стручњаке из свих области 
wеб индустрије. Мисија Web Festa је побољшање квалитета жи-
вота људи у региону, а у извесној мери и на глобалном нивоу, и то 
подизањем нивоа свести о интернету и његовим могућностима 
кроз едукацију, такмичење, дружење и доделу признања најза-
служнијима - поручили су учесници конференције за медије по-
водом отварања овог, највећег регионалног Интернет фестивал. 
који траје до 15. новембра. Ове године су на програму, такође, 
приче о предузетничким почецима, најновијим технологијама, и 
уопште свему што је WEB.

    Редакција



Панел дискусијa „Економски приоритети Владе Србије“

Представници привредника Србије у Панел дискусији НИН Фокуса и ПКС „Економски 
приоритети Владе Србије“, у Привредној комори Србије, затражили су од Владе Србије јасну 
визију и конкретан путоказ за пословање у 2013. и 2014. години, апелујући да што хитније 
почне да се бави темељним реформама

„Привреда Србије налази се у тешкој ситуацији, пред ко-
лапсом, па Влада не треба да се бави популизмом и 
демагогијом, већ да привреди укаже на јасне циљеве. 
У овом тренутку у читавом свету политичка руковод-
ства брину готово искључиво о економским питањи-

ма“, рекао је председник клуба „Привредник“ Бранислав Грујић, на 
Панел дискусији „Економски приоритети Владе Србије“, коју су орга-
низовали Привредна комора Србије и НИН Фокус.

Питања, међу којима су како обезбедити привредни раст од 7-8 
одсто, како смањити незапосленост са 24 на 15 одсто, како обезбеди-
ти стране директне  инвестиције, преурањена су за Владу која је тек 
оформљена, али оно што привредници очекују јесу јасне смернице 
како треба да раде у нарденим годинама и месецима.

У дискусији, у којој је учествовало више од 150 привредника, 
панелистима је постављено питање у вези са увођењем платних 
разреда и уједначавањем плата у јавним предузећима. Државни се-
кретар за финансије и економију у Влади републике Србије Влајко 
Сенић представио је мере нове владе у области уједначавања пла-
та у јавном сектору, истичући да иако звучи популистички, та мера 
представља искорак ка грађанима и показивање спремности Владе 
да смањи непотребне расходе. Измене Закона о јавним предузећима 
омогућиће да се плата директора веже за пословне резултате. Комен-
таришући мере везане за повећање расхода, Сенић је навео три групе 
мера, пре свега, подршка пољопривреди, затим, издатак везан за 13. 
пензију и субвенционисање пољопривреде. Према његовим речима, 
од 1. октобра биће уведена централизација буџетских прихода, од-
носно, за директне буџетске кориснике укида се институција сопстве-
них прихода, ради рационалнијег коришћења тих средстава.

„Изменом Закона о буџетском систему од 1. октобра сви приходи 
биће приходи Министарства финансија и привреде, а са директним 
буџетским корисницима разговараће се о томе шта је њихов сопстве-
ни приход и на који начин ће им се давати. Са друге стране, ићи ће се 
на повећање ПДВ-а, повећање пореза на добит. Дефицит буџета може 
бити смањен једино већим смањивањем расхода“, закључио је Сенић.

Шеф канцеларије Међународног монетарног фонда (ММФ) у Ср-
бији Богдан Лисоволик затражио је од уводничара панела да поделе 
своју визију планираних реформи нове Владе, као и проблема несол-
вентности и неликвидности у Србији, који у великој мери оптерећује 
српску привреду. Лисоволик је оценио охрабрујућим најаву процеса 
департизације и ограничавања плата у јавном сектору. Лу Брефор, 
шеф канцеларије Светске банке у Београду, оценио је да Србија има 
велики потенцијал за привлачење инвестиција у обновљиве изворе 
енергије и у пољопривреду и да су неопходне конкретне мере како 
би се те могућности у наредне две године значајније повећале. Он је 
указао и да општине имају приступ већем финансирању и запитао да 
ли постоје и планови за трансфер одговорности за та средства.

Министарка енергетике, развоја и заштите животне средине 
Зорана Михајловић најавила је убрзање и поједностављење проце-

дура издавања дозвола и ревизију свих издатих енергетских доз-
вола, чиме би био решен проблем инвеститора којима је, да би по-
чели изградњу објекта у Србији, неопходно 27 различитих дозвола, 
односно, око годину дана. Министарка Михајловић је указала да то 
министарство планира да до 20. септембра енергетској заједници и 
потенцијалним инвеститорима представи документ „Планирање ин-
вестиција у области енергетике и заштите животне средине“, јер се до 
сада није знало шта је приоритет у оба сектора.  

Питање које добило аплауз учесника панела односило се на по-
већање пореских стопа на добит. 

„То јесте неопходна мера, али личи на повећање намета онима 
који су већ порески дисциплиновани, док се у погледу унапређења 
пореске дисциплине ништа не планира“, рекао је председник Српс-
ке асоцијације менаџера Бојан Радун, објаснивши да ће на тај начин 
они који сада редовно плаћају порез, плаћати више, а они који га не 
плаћају, неће то чинити ни даље. Други проблем на који је указао 
односи се на субвенционисане каматне стопе и то што банке носе цео 
ризик кредита за ликвидност. 

„Тако ћемо доћи у ситуацију да ће они клијенти који су у банка-
ма и данас добродошли добити неке кредите јефтиније. То је за сваку 
похвалу, али остаје проблем оних који због неликвидности неће доби-
ти кредит ни у једној банци, ни јефтин ни скуп“, рекао је Радун.

Влајко Сенић је указао да се планира ригорознија контрола не-
редовних платиша, и поједностављење процедура. Субвенционисани 
кредити нису срећно решење, већ нужда у свакој земљи, рекао је он. 

„Позвали смо се на меру из 2009. да држава финасира 5 одсто 
кредита“, рекао је Сенић и изразио спремност да Министарство сас-
луша сваки конректан предлог ради унапређења предвиђених мера.

Председник AmCham-а Милош Ђурковић рекао је да је та комора 
указала на осам приоритета на које треба да се фокусира нова Влада 
– стриктна контрола буџетског дефицита и смањивање парафискал-
них намета, реформа државне администрације и завршетак реститу-
ције и приватизовања јавних предузећа, унапређење система јавних 
набавки и повећање транспарентности приликом доношења важних 
закона. Он је предложио и смањивање администрације, скраћење 
процеса добијања грађевинских дозвола и ефикаснију конверзију 
права коришћења земљишта у право својине.

На питање да ли мисија Међународног монетарног фонда дола-
зи у Србију половином септембра, Лисоволик је одговорио да ће ми-
сија ММФ средином септембра доћи у Србију, али да неће бити раз-
говора о новим кредитним аранжманима, већ о променама Закона о 
Народној банци Србији и о приоритетима нове владе. Током дискусије 
било је речи и о сарадњи у ЦЕФТА региону, а поводом тога је модера-
тор панела, главни и одговорни уредник НИН-а Небојша Спаић, пред-
ложио да један од будућих панела буде посвећен тој теми.

Са сајта Привредне коморе Србије

прИврЕднИЦИ ТраЖЕ јаснЕ 
смЕрнИЦЕ пословаЊа
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Како побољшати конкурентност у Југоисточној Европи: кон-
текст, стратегија, економске политике и улога пословних лидера? 
На ова питања ће покушати да одговоре учесници Менаџмент фо-
рума Југоисточне Европе, који 19 и 20. септембра 2012. године, ор-
ганизују Савез економиста Србије, Хрватско друштво економиста 
и Пословна школа Блед, под покровитељством Владе Републике 
Србије, а у сарадњи са Привредном комором Србије. 

Јасно је да привреда Југоисточне Европе покушава да се опо-
рави од рецесије са дуплим дном неуобичајене дубине и трајања. 
Смањење пореских прихода, стимулисана потрошња у условима 
пада пореских прихода и брзи раст издатака за здравствену заш-
титу због старења становништва стварају дефиците и дугове вла-
дама. У исто време националне привреде Југоисточне Европе се су-
очавају са мање видљивим али још већим изазовом, структурним 
променама које би могле да трајно наруше конкурентност. Данас је 
претња за креаторе економске политике да се ништа не учини најо-
збиљнији проблем. Такође, ако влада и пословни лидери реагују 
само на рецесију и не суоче се са дубљим изазовима, привреда која 
остане после њих имаће слабе изгледе да преживи у дугом року.   

Пословни лидери овог региона морају да играју проактивну 

улогу у повећању конкурентности и да инвестирају у локалне гра-
не. Потребан је економски раст по одрживој стопи, односно индус-
тријска политика, приходи од нових инвестиција, нов монетарни 
модел, поједностављен порески систем са проширеном пореском 
базом, елиминисање ванредних трошења и слично. Главна крила-
тица у будућности, уместо „произведено у Југоисточној Европи“,  
биће „креирано у Југоисточној Европи“. Конкурентној нацији је по-
требна здрава монетарна и фискална политика, хумани капитал 
и ефикасне политичке институције. Јаке везе између иноватора, 
предузећа и универзитета омогућиће да стварни напредак буде 
последица примене систематског приступа стварања позитивне 
одрживе промене. 

Могуће је имати двоцифрени економски раст у току следеће 
две деценије и још увек имати дефиците и задуженост. Дефицити и 
дугови гутају ресурсе и зато се мора инвестирати у високу конку-

рентност. Инвестиције, по дефиницији, не решавају проблем  пошто 
се промене демографске структуре и повећање трошкова здравс-
твене заштите одвијају по много бржој стопи од стопе раста БДП-а. 
Стопа раста трошкова здравствене заштите у овим земљама може 
да буде, највише један проценат већа од стопе раста БДП-а услед 
старења становништва. Овај проблем не бисмо могли решити само 
повећањем пореза. Такође, поменуте супротности се не могу ре-
шити ни само смањењем буџета. За решење је потребан економ-
ски раст по одрживој стопи. За то ће бити потребне индустријске 
политике, приходи од нових инвестиција, нов монетарни модел, 
поједностављен порески систем са проширеном пореском базом, 
елиминисање ванредних трошења, и сл.  

Из макро перспективе посматрано, конкурентној нацији је по-
требна здрава монетарна и фискална политика, хумани капитал, 
и ефикасне политичке институције. Макро темељи конкурентно-
сти стварају потенцијал за дугорочну продуктивност, али стварна 
продуктивност зависи од микроекономских услова који утичу на 
сам пословни живот. Конкурентне нације имају здраво пословно 
окружење, укључујући имагинативне индустријске лидере, јаке 
пословне групе и институције које их подржавају, као што су тех-
нолошке платформе. Све што је напред наведено захтева јаче везе 
између иноватора, предузећа, и универзитета. Дискретне реформе 
би могле да помогну, али стварни напредак ће доћи само као по-
следица примене систематског приступа стварања позитивне одр-
живе промене.

-  О овим и другим темама расправљаће се на дводневном 
Форуму који се одржава у Привредној комори Србије. Говориће 
истакнути привредници, међународни стручњаци, представници 
власти, професори универзитета, директори највећих јавно-кому-
налних предузећа, банкари и економски аналитичари.

Менаџмент Форум Југоисточне Европе 

На дводневном Форуму, који 
се 19 и 20. септембра одржава 
у Привредној комори Србије, 
дискутоваће се о начинима 

побољшања конкурентности у 
Југоисточној Европи

КРЕИРАНО У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

О форуму
Менаџмент форум Југоисточне Европе наставља тради-

цију Милочерског економског форума који се непрекидно одр-
жавао од 1993-2008. године у организацији Савеза економиста 
Србије и у сарадњи са Савезом економиста Црне Горе, пре-
ношењем фокуса са макроекономских на практична питања 
функционисања привреда после транзиције. Милочерски 
економски форум је био усресређен на основне транзиционе 
процесе у земљама у региону: приватизацију/реструктури-
рање, стабилизациону политику, институционалне промене и 
реиндустријализацију. Менаџмент форум Југоисточне Европе 
се бави проблемима пост – транзиционих привреда посебно из 
угла привредних субјеката -предузећа, банака и финансијских 
посредника. У фокусу су проблеми пословне стратегије, ре-
структурирања, финансијског управљања, стратегијског мар-
кетинга, управљања људским ресурсима као и прилагођавања 
најбољим решењима светске праксе. Суорганизатори форума 
су Савез економиста Србије, Пословна школа Блед и Хрватско 
друштво економиста (од 2011).
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Web Fest.ME 2012

Web Fest .ME  је намењена свима који желе да осете неисцрпну енергију која лежи у вођењу тек рођене 
компаније, да науче о најновијим развојима у онлајн маркетингу и веб-бизнису, и коначно о коришћењу 

најновијих технологија с циљем подизања сваког дела живота на виши ниво  

ВЕБ ЈЕ ЖИВОТ
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Да ли је реформа пореског система један од предуслова 
за одржив систем социјалних давања, и има ли одржи-
вог пензионог система без озбиљног раста наплате по-
реза? Да ли је пореска евазија у области сиве економије  

 вођење социјалне политике или урушавање  финансијске 
базе за постојећи систем социјалних давања? 

Реформа пензионог система можда у неким земљама нема 
везе са пензионим системом, али у Србији то није тако. Прописане 
стопе доприноса за ПИО фонд плаћају се јако проблематично - део 
привреде плаћа, други годинама не плаћа и то без последица. 
Чак је држава одлучила да дугове компанијама према њиховом 
запосленима плаћа новцем пореских обвезника. Сада се поставља 
питање има ли одрживог система социјалних давања без озбиљ-
ног механизма универзалне примене пореских закона на све 
правне субјекте у Србији, пошто је јасно да нема никаве економске 
будућности ако приходна страна настави да слаби а расходна на-
стави да расте. Оно што није део пореске политике, али је део про-
блема јесу законскa решењa којима су у процесу приватизације 
и стечаја Републички фонд за пензионо осигурање (ПИО фонд) 
и Републички фонд за здравствено осигурање (РЗЗО) остали без 
могућности да наплте своја потраживања. Дугови су нарасли на 
стотине милиона евра, а цену таквих законских решења је платио 
државни буџет. 

Порески систем важи за све
До краја овог месеца, или почетком следећег, имаћемо једну 

прилично драстична измену пореског система, која је настала под 
притиском кризе али и реалности и потерба привреде. Међутим, 
има ли Србија као држава механизам да у порески сyстем уведе 
све своје грађане, као и сва јавна и приватна предузећа или ће на-
кон реформе и даље порез плаћати ко како хоће и кад хоће? Ре-
форма је много мањи проблем него чињеница да порески систем 
треба да важи за све. 

Реформа пореског система, ефикаснија наплата доприноса и 
доношење нових мера, кључни су предуслови за одрживост пен-
зионог система у Србији, закључци су учесника панел дискусије 
„Реформа пореског система и пензиони систем Србије“, која је про-
текле недеље одржана у Данас конференс центру. 

Влајко Сенић, државни секретар Министарства финансија и 
привреде Владе Србије, истакао је да је сређивање стања у јав-
ним финансијама приоритет Министарства, а да ће се ребалансом 
буџета, чије се усвајање ускоро очекује, стање донекле поправити.

„Ово је најгора фискална година у Србији после 2000-те и по-
ред свих мера које су довеле до повећање приходне, а смањење 
расходне стране, као и централизације убирања пихода који нам 
припадају по сили закона. Предлог ребаланса буџета је завршен и 
према њему процењен је дефицит од 7,6 одсто бруто друштвеног 
производа. Међутим, очекујемо да ће он пасти испод седам одсто 
новим одлукама и законима који би од 1. октобра требало да ступе 
на снагу“, рекао је Сенић и нагласио да пре свега треба решити 
питање контроле наплате пореза.

У надлежности Пореске управе
„Изменом Закона о пореској управи, пореском поступку и 

администрацији, дата су већа овлашћења Пореској управи у кон-
троли наплате пореза. На тај начин шаљемо јасну поруку свима 
онима који раде у сивој зони. Имаће један грејс период у коме их 
све позивамо да уђу у зону легалног пословања, јер ће након тога 
Пореска управа радити посао без милости према онима који не 
испуњавају своје обавезе према држави. Контрола пореских об-
везника у будућности би требало да се обавља електронским 
путем, а не изласком инспектора на терен. Радимо и на модер-
низацији Пореске управе и кадровским појачањима. Ангажовали 
смо словеначког стручњака Ивана Симича који је спровео сјајну 
реформу у Пореској управи Словеније“, нагласио је Сенић и најавио 
да је у плану увођење могућности плаћања ПДВ према реализа-
цији и подизање прага за улазак у систем ПДВ-а. 

Реформа пореског система, ефикаснија наплата доприноса и доношење нових мера, кључни су 
предуслови за одрживост пензионог система у Србији, закључци су учесника панел дискусије „Реформа 

пореског система и пензиони систем Србије“, која је протекле недеље одржана у Данас конференс центру

Реформа пореског система и пензиони систем Србије

ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА 
ЗА СИГУРНУ БУДУЋНОСТ
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„Да бисмо уопште исплатили пензије и испунили обавезе мо-
рамо да извршимо ребаланс буџета, а држава ће наставити да се 
задужује до краја године. Док се пензиони ситем не реформише у 
мери да не захтева интервенцију државе и оволику алиментацију 
из централног буџета, за његову одрживост неоходно је сређивање 
јавних финансија. У склопу тога је и предложена мера мера уки-
дање сопствених прихода свих директних буџетских корисника. 
Те приходе и квалитет њиховог трошења до сад нисмо могли да 
пратимо у пуној мери, а претпоствљамо да ћемо на тај начин 
уштедети око 20 милијарди динара“, рекао је Сенић и најавио са-
станак са представницима ММФ-а ове недеље, уз очекивање да 
ће крајем године са ММФ бити склопљен нов споразум за 2013. 
годину.

„Влада ће максимално либерализовати пословање у смислу 
додатних трошкова, што су биле највеће примедбе привреде. У 
плану је укидање 104 парафискална намета која ће растеретити 
привреду, а за то је потребно усвојити 31 нов закон. Локалне вла-
сти морају да се одрекну тих средстава, јер су им изменом Закона 
о финансирању локалних самоуправа већ опредељена значајна 
средства. Такође, забранићемо да било који орган сем нашег Ми-
нистарства, самоиницијативно одређује било какву таксу или на-
мет“, истакао је Сенић.

Избегавање плаћања доприноса –  
највећи проблем

Да је промена пореског система неопходна за опстанак пен-
зионог система, закључио је и Зоран Милошевић, помоћник мини-
стра рада и социјалне политике Владе Србије.

„Систем пензионог и инвалидског осигурања, ма колико до-
бар био, не може да опстане без ефикасног прикупљања доприно-
са. Избегавање плаћања доприноса је највећи узрок константног 
дефицита, а не број пензионера или незапослених. Досадашње 
реформе пензионог система нису биле ефикасне, чак су доносиле 
драконске мере за стицање права за одлазак у пензију“, рекао је 
Милошевић, додајући да је редовна исплата пензија „једина пози-
тивна ствар у овој области“.

Драгана Калиновић, директорка ПИО фонда, указала је да се 
ПИО фонд често означава као неко ко повлачи новац из буџета и 
оптерећује га, али да је ситуација у стварности другачија.

„Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање је до-
бар, али се не примењује доследно. Ако послодавац не уплаћује 
доприносе, а контрола није ефикасна, није кривица ПИО фонда. Од 
Пореске управе на свака три месеца добијамо извештаје, а према 
последњем, цифра ненаплативог пореза износила је 275 милијар-
ди динара“, указала је Калиновићева. Она је додала да сива еконо-
мија утиче на приходовану страну ПИО фонда и да је неопходно 
њено укључивање у легалне токове.

„Према проценама, сива економија износи од 30 до 40 одсто 
бруто домаћег производа. Око 700.000 људи ради у сивој зони. 
Када би се то превело у легалне токове, и када би ти радници били 
пријављени на минималац, ПИО фонд би био „богатији“ за 3,1 ми-
лијарду динара на месечном нивоу. Уколико би примали просечну 
зараду, тај износ би био 8,8 милијарди динара“, нагласила је Кали-
новићева.

Сива економија урушава систем
Према проценама које је изнела Бранислава Жуњић, секре-

тарка Одбора за банкарство и осигурање Привредне коморе Ср-
бије, чак милион људи у Србији ради у сивој економији.

„Смањење пореза и доприноса на зараде смањило би обим 
сиве економије. Систем са 1.689.000 пензионера и 1.730.000 за-
послених је неодржив. Повећање друштвеног производа и броја 
запослених је једино решење, а за то је потребна реформа цело-
купног привредног система“, закључила је Жуњићева.

Милован Станишић, ректор Универзитета Сингидунум, 
нагласио је да је држава неуређена у свим сегментима, а да смо 
као народ неефикасни.

„Верујем да ће нова Влада покушати да поправи стање и да 
ће контрола пореских обвезника бити ефикаснија. Она се мора 
обављати електронски путем, а не на терену или препорученим 
писмима“, рекао је Станишић. Он је имао замерку на идеју да се 
ПДВ плаћа по реализацији, сматрајући да ту врсту пореза треба 
пребацити на купце.

Снежана Величковић, секретар Центра за економску полити-
ку, преструктуирање и развој Привредне коморе Београда, нагла-
сила је да би „умрежавање“ и боља координација Пореске управе, 
Трезора и ПИО фонда допринело бољој наплативости пореза.

„ПИО фонд има регистар запослених. У Трезору треба да про-
вере за колико њих нису уплаћени доприноси, а на Пореској уп-
рави је да санкционише неплатише, у складу са законом. Од око 
100.000 регистрованих привредних субјеката, и даље немамо ре-
алну слику о томе колико њих редовно измирује обавезе“, указала 
је Величковићева.

Артур Демек, председник Фонда за развој осигурања, рекао 
је да је последњих година држава развила банкарски сектор, на 
уштрб других субјеката финансијског система.

„Сектор животног осигурања је са 11 спао на 5 одсто, док банке 
заузимају око 93 одсто финансијског сектора. Осигуравајуће ком-
паније су пре три године предложиле држави модел којим би се 
ова област унапредила. Држава би стимулисала уплату премија 
за животно осигурање, али је Министарство финансија оценило да 
је пројекат скуп и да Пореска управа нема капацитета да га реа-
лизације. Пројекат није скуп, и дугорочно би донео бенефите држа-
ви“, указао је Демек, додајући да просечна породица у развијеним 
земљама једну плату издваја за животна осигурања.

А.Бачевић
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Послодавац вас је позвао на тестирање за посао? Честита-
мо! То значи да су вас ваша биографија и пропратно писмо 
приказали у добром светлу. Сада имате прилику да се до-
датно истакнете као најбољи кандидат за посао.

Биографија и пропратно писмо могу да кажу доста о 
вама и вашој стручности за обављање одређеног посла, али то често 
није довољно. Понекада је потребна додатна провера знања, способ-
ности и предиспозиција како би послодавац могао да одреди кога 
жели боље да упозна путем интервјуа. Дакле, тестирање можете да 
посматрате као само један корак до интервјуа за посао.

Тестови су најчешће у писаној форми и временски су ограниче-
ни. Наравно, могуће је да ће вас чекати нешто друго, али кандидати 
се најчешће тестирају у две области:

• тестови знања и способности - ово су тестови који ће скоро 
сигурно да вас дочекају. Најчешће су намењени откривању ваших 
вербалних и нумеричких способности, као и способности апстракт-
ног резоновања, у зависности од позиције која је отворена. Такође, 
ово могу бити и тестови конкретних знања неопходних за обављање 
посла за који конкуришете. Можете да очекујете тестове страних је-
зика, питања из опште културе и познавања рада компаније, све 
зависи од послодавца до послодавца.

• тестови личности - запошљавање новог радника је врло одго-
воран посао за послодавца и врло је битно изабрати особу која ће се 
уклопити у радно окружење у фирми и управо због тога је битно от-
крити каква је особа која се пријавила за посао. Ови тестови имају за 
циљ да открију како бисте ви реаговали у одређеним ситуацијама, 
као и како бисте се уклопили у постојећи тим. Усмерени су на раз-
личите димензије личности и, осим тога што се баве питањем како 
се особа понаша, баве се и питањем зашто се особа тако понаша.

Осим класичних тестова, могу да вас очекују разни задаци у 
којима ћете имати прилику да покажете како бисте се снашли у 
обављању конкретних радних задатака на позицији за коју конку-
ришете.

Тестирање за посао није као тест у школи, односно, не постоји 
материјал из којег можете да учите како бисте остварили максима-
лан број бодова. Наиме, ови тестови су намењени откривању ваших 
постојећих способности, знања и особина које говоре да ли сте адек-
ватни за обављање овог посла.

Управо због тога, ево на шта би требало да обратите пажњу:
• Истражите чиме се бави компанија - ово ће вам помоћи и при 

интервјуу за посао.
• Добро се наспавајте и немојте бити гладни - како бисте дали 

свој максимум, неопходно је да будете одморни и орни за рад, без 
размишљања о кревету и храни.

• Понесите нотес и оловку - врло је могуће да ће ово већ бити 
обезбеђено на тестирању, али припремите се за сваки случај.

• Дођите пар минута пре уговореног времена - боље да порани-
те него да закасните.

• Добро прочитајте/саслушајте упутства за рад - немојте мисли-
ти да ће вам ово беспотребно одузети време, напротив, може вам 
бити од велике помоћи.

• Тежа питања/задатке оставите за крај - немојте се задржавати 
на тешким питањима и задацима, јер вам то може одузети драго-
цено време.

• Немојте преписивати - фокус је на вашим знањима и способ-
ностима. У суштини, како можете бити сигурни да особа поред вас 
зна одговоре? Такође, уколико се открије, ово може бити врло лоше 
за вашу репутацију.

• На тестовима личности будите искрени - немојте давати одго-
воре које мислите да послодавац очекује, то се лако открије. Имајте 
на уму да код ових тестова нема тачних и нетачних одговора.

• Уколико је тест временски ограничен, водите рачуна о време-
ну које вам је преостало.

(Преузето са сајта С медиа)

ПРОВЕРА ЗНАЊА, СПОСОБНОСТИ 
И ПРЕДИСПОЗИЦИЈА

Тестирање за посао није као тест у школи, 
односно, не постоји материјал из којег можете 
да учите како бисте остварили максималан 
број бодова. Наиме, ови тестови су намењени 
откривању ваших постојећих способности, знања 
и особина које говоре да ли сте адекватни за 
обављање овог посла

Тестирање кандидата за посао

Покушајте са прелазним послом
Добити посао данас је тешко наћи. Ако сте без посла неко 

време, можда ћете бити приморани да радите на прелазном 
послу, како бисте покрили трошкове живота. Такви послови не 
захтевају много искуства и образовања, обично су мање плаће-
ни и лакше их је добити.

Ради се о пословима у трговини, здравству, угоститељству, 
туризму, који, поготово у сезони, запошљавају много људи. Ту 
вам могу помоћи и агенције за привремено запошљавање. 
Постоје и многе добре стране таквих послова.

Ево како најбоље да их искористите.
Уз то што вам осигурава доходак, прелазни посао вас 

враћа у свет запослених, групу која је најатрактивнија потен-
цијалним послодавцима. Прелазни послови вам помажу да из-
бегнете велике процепе за време незапослености у биографији, 
што је важно у садашњој економској ситуацији.

Иако сте незапослени, не би требало да престанете да 
одржавате контакте и стварате нове са људима у индустрији 
у којој желите да радите. Наставите или почните да обилази-
те догађаје и радионице из подручја у којем желите да радите 
и не занемарујте потенцијалне контакте на вашем прелазном 
послу.

Сваки прелазни посао даће вам преносиве вештине које 
ће вам не само помоћи у будућности већ и одлично изгледати 
у радној биографији.
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На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) 
и Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне 
политике запошљавања Министарства економије и регионалног 
развоја број 300-401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у 
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине 
Трстеник за 2012. годину (усвојеним Одлуком 022-1/2012-01 од 
31.01.2012. године)

Национална служба за запошљавање и Општина 
Трстеник расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ 

НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2012. 
ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 
послодавцима ради запошљавања незапослених лица која се воде 
на евиденцији Националне службе за запошљавање (у даљем 
тексту: Национална служба).

Субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 
динара, послодавцима који запошљавају до 20 незапослених лица.

Послодавац, односно организациона јединица послодавца у којој се 
запошљавају лица мора бити регистрована најмање три месеца пре 
датума подношења захтева.

Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање 
нових радних места дужан је да закључи уговор о раду са 
незапосленим лицем, на неодређено време, са пуним радним 
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања 
радног односа и да измирује обавезе по основу доприноса за 
обавезно социјално осигурање, у складу са законом.

Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу 
остварити:

- државни органи, организације и други директни и 
индиректни корисници буџетских средстава и удружења 
грађана, осим уколико се на новоотвореним радним местима 
запошљавају особе са инвалидитетом;

- подносиоци захтева који обављају делатност у области 
експлоатације угља и у другим областима у складу са 
списком делатности објављеним на сајту Националне 
службе;

- подносиоци захтева који су користили субвенцију по јавном 
позиву за иста лица у току претходнe 3 годинe;

- послодавци који нису успешно пословали 12 месеци након 
правоснажног решења о усвајању плана реорганизације 
и обустављању стечајног поступка или након куповине 
привредног субјекта над којим је правоснажним решењем 
окончан стечајни поступак.

Послодавац коме се не одобри субвенција за отварање нових радних 
места не може поново поднети захтев по овом Јавном позиву.

Јавни позив за доделу субвенције за отварање нових радних места 
представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до 30.09.2012. 
године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

Право на доделу субвенције за отварање нових радних места 
послодавац може остварити под условом:

- да запошљава лица са евиденције Националне службе на 
новоотвореним радним местима;

- поднесе захтев са бизнис планом;
- одржи број запослених у последња три месеца која претходе 

месецу у коме је поднет захтев, осим у случају природног 
одлива запослених (остваривање права на пензију, смрт 
запосленог и сл.);

- да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање за запослене, за последња три месеца 
која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- да успешно послује;
- да је измирио раније уговорне обавезе и измирио 

потраживања према Националној служби, осим за обавезе 
чија је реализација у току;

- не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре 
подношења захтева за доделу субвенције била у радном 
односу код тог послодавца, односно код послодавца који 
је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем 
захтева;

- да није привредни субјект у тешкоћама, у смислу законских 
прописа којима се регулише контрола и додела државне 
помоћи.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;
- списак лица која се запошљавају (име и презиме, адреса и 

ЈМБГ лица која се запошљавају);
- пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима 

за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за 
последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет 
захтев, оверена од стране Пореске управе;

- завршни рачун оверен од стране Народне банке, за годину 
која претходи години у којој се подноси захтев или скраћени 
биланс успеха, односно преглед прихода и расхода и 
финансијског резултата за претходну годину за подносиоце 
захтева који воде просто књиговодство (завршни рачун 
не достављају подносиоци захтева који су регистровали 
делатност у текућој години);

- потврда банке о промету на текућем рачуну подносиоца 
захтева за последња три месеца која претходе месецу у 
коме је поднет захтев;

- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de 
minimis државним помоћима које је добио у претходном 
трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца 
захтева да није користио de minimis државну помоћ;

- доказ о власништву/закупу пословног простора;
- доказ о власништву/закупу опреме;
- доказ о обезбеђеном пласману робе у земљи/иностранству, 

уколико подносилац захтева располаже истим.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према седишту 
послодавца или организационе јединице у којој се реализује 
програм, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу 
који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних места 
доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева са 
бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно 
проверу испуњености услова Јавног позива и приложене 
документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом 
неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: врста делатности, развијеност општине 
на чијој територији се обавља делатност, број новозапослених у 
односу на број запослених (однос запослених и незапослених за 
које се тражи субвенција највише до 1:5 - осим у случају greenfiеld 
and brownfiеld инвестиција.), претходно коришћена средства 
Националне службе, структура лица која се запошљавају, дужина 
обављања делатности послодавца, повећање броја запослених код 
послодавца у претходна 3 месеца пословања, потребни ресурси 



   |  Број 482  |  12.09.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

(пословни простор, опрема и обртна средства), тржиште продаје 
(купци и конкуренти), финансијски показатељи и процена важности 
поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште рада за 
подручје филијале.

Приоритети за доделу субвенције

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава 
лице из категорије теже запошљивих, и то:

- дугорочно незапослена лица, односно лица која су 
незапослена дуже од 12 месеци;

- незапослени без квалификација или нискоквалификовани;
- вишак запослених;
- особе са инвалидитетом;
- Роми;
- избегла и расељена лица;
- повратници по споразуму у реадмисији;
- млади до 30 година;
- старији од 50 година;
- жене и рурално становништво;
- жртве породичног насиља и трговине људима и
- корисници новчане социјалне помоћи.

Одлука о додели субвенције за отварање нових радних 
места

Одлуку о одобравању субвенције послодавцу за отварање нових 
радних места, којима се стварају услови за запошљавање до 20 
незапослених лица доноси директор филијале Националне службе, 
по овлашћењу директора Националне службе на основу претходног 
мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Трстеник.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за отварање нових радних места, биће 
у разматрању до утрошка финансијских средстава. Подносиоци 
ових захтева биће обавештени о коначном статусу њиховог захтева 
након истека јавног позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, председник Општине 
Трстеник и подносилац захтева, у року до 30 дана од дана доношења 
одлуке о одобравању субвенције, односно најкасније до 15.12. 
текуће године, закључују уговор којим се уређују међусобна 
права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:

- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за 
лица која се   запошљавају (уговор о раду и пријава на 
обавезно социјално осигурање); датум заснивања радног 
односа не сме да буде пре датума подношења захтева;

- средства обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија картона депонованих потписа и
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења су следећа:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара-две 

истоветне бланко личне менице корисника средстава са 
једним жирантом, са меничним овлашћењима;

- за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 
600.000,00 динара-две истоветне бланко личне менице 
корисника средстава са два жиранта, са меничним 
овлашћењима.
Уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди 
менице као средство обезбеђења за износе до 600.000,00 
динара, може приложити једно од доленаведених додатних 
средстава обезбеђења, с тим да гаранција банке у овом 
случају мора бити у двоструко већој вредности од износа 
субвенције.

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара 
до 1.000.000,00 динара-две истоветне бланко личне 
менице корисника средстава са два жиранта са меничним 
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по 
избору:
§	 хипотеку првог реда на непокретности двоструко 

веће вредности од износа субвенције или
§	 заложно право на покретним стварима троструко 

веће вредности од износа субвенције или
§	 гаранцију банке у вредности износа субвенције у 

трајању од 30 месеци или
§	 уговорно јемство.

- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 
и више-две истоветне бланко личне менице корисника 

средстава са два жиранта са меничним овлашћењима и 
гаранција банке у вредности износа субвенције у трајању 
од 30 месеци.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара-две 

истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима 
или једно од доленаведених додатних средстава 
обезбеђења;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара 
до 1.000.000,00 динара-две истоветне бланко соло 
менице, са меничним овлашћењима и додатно средство 
обезбеђења по избору:
§	 хипотеку првог реда на непокретности двоструко 

веће вредности од износа субвенције или
§	 заложно право на покретним стварима троструко 

веће вредности од износа субвенције или
§	 гаранцију банке у вредности износа субвенције у 

трајању од 30 месеци.
- за одобрена средства у износу од 1.000.001,00 динара 

и више-две истоветне бланко соло менице са меничним 
овлашћењима и гаранција банке у вредности износа 
субвенције у трајању од 30 месеци.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе. Предмет заложног права на покретној имовини не могу 
бити возила.

Послодавац коме је одобрена субвенција за отварање нових 
радних места и запошљавање особа са инвалидитетом, а корисник 
је буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
потребно је да као средство обезбеђења уговорних обавеза 
приложи изјаву одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови 
за реализацију субвенције.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-корисник субвенције дужан је да:
- лица за која је остварио право на субвенцију задржи у радном 

односу на неодређено време, са пуним радним временом, у 
трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног 
односа;
У случају престанка радног односа са лицем за које је 
остварено право, послодавац је у обавези да, у року од 
30 дана од дана престанка радног односа, заснује радни 
однос на неодређено време са другим незапосленим и да то 
лице задржи у радном односу најмање до истека уговором 
предивиђеног рока увећаног за период у коме је извршена 
замена;

- измирује обавезе по основу доприноса за обавезно 
социјално осигурање у складу са законом;

- делатност, у периоду реализације уговорне обавезе, 
обавља на територији општине на којој је остварио право 
на субвенцију;

- омогући Националној служби праћење реализације 
уговорне обавезе;

- достави Националној служби доказe о реализацији уговорне 
обавезе;

- обавести Националну службу о свим променама које су од 
значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

Послодавац-корисник субвенције који не испуни обавезе утврђене 
уговором, дужан је да Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације уговорне обавезе, 
увећане за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или на сајту:  www.nsz.gov.rs.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по 
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја 
лица из захтева са бизнис планом.
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На основу члана 59 и 60 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) и 
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике 
запошљавања Министарства економије и регионалног развоја број 
300-401-00-263/2012-16 од 23.02.2012. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања Oпштине Трстеник за 2012. годину 
(усвојеним Одлуком 022-1/2012-01 од 31.01.2012. године)

Национална служба за запошљавање и Општина 
Трстеник расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 

ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима 
која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање 
(у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за 
започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у 
једнократном износу од 160.000,00 динара, ради оснивања радње, 
задруге или другог облика предузетништва или оснивања привредног 
друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за самозапошљавање 
у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци.

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

Право на субвенцију за самозапошљавање не може да оствари 
незапослени:
- за обављање делатности у области експлоатације угља и другим 

областима у складу са списком делатности објављеним на сајту 
Националне службе;

- за обављање послова/делатности за коју је решењем о 
инвалидности или решењем о процени радне способности и 
могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа 
са инвалидитетом не може да обавља;

- за оснивање удружења грађана;
- који је остварио право на исплату новчане накнаде у једнократном 

износу за самозапошљавање;
- који је користио субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву 

Националне службе у току претходне 3 године.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном 
поднети захтев за одобравање субвенције.
Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање представља 
основ за добијање de minimis државне помоћи.

Јавни позив је отворен од дана објављивања до 30.09.2012. 
године.

II ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови:

Право на доделу субвенције за самозапошљавање може остварити 
незапослени ако је:
- поднео захтев са бизнис планом;
- пријављен на евиденцију незапослених Националне службе 

за запошљавање најмање месец дана пре дана подношења 
захтева; aко је подносилац захтева особа са инвалидитетом 
време проведено на евиденцији није услов за учешће у Јавном 
позиву и

- завршио инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и 
програму обуке у организацији Националне службе или друге 
одговарајуће организације.

Документација за подношење захтева:
- захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
- доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији 

Националне службе;
- писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis 

државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем 
фискалном периоду;

- доказ о власништву, уколико подносилац захтева располаже 
истим и

- доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева 
располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, 
потребно је доставити и решење о инвалидности или процени 
радне способности, којим је утврђено да подносилац захтева може 
обављати послове, односно делатности наведене у захтеву са бизнис 
планом.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе 
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту 
пребивалишта, односно боравишта, непосредно или путем поште, на 
прописаном обрасцу, који се може добити у свакој организационој 
јединици Национaлне службе или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање доноси се на основу 
провере и бодовања поднетог захтева са бизнис планом.

Провера поднетих захтева

Национална служба врши проверу поднетих захтева, односно проверу 
испуњености услова Јавног позива и приложене документације.
Захтеви који не испуњавају услове предвиђене Јавним позивом неће 
се даље разматрати.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева са бизнис планом узимају се у обзир 
следећи критеријуми: резултат обуке из предузетништва, врста 
делатности, структура лица која се запошљавају, тржиште (купци, 
конкуренти и добављачи), потребни ресурси (пословни простор и 
опрема), финансијски показатељи, развијеност општине и процена 
важности поднетог захтева са бизнис планом за локално тржиште 
рада за подручје филијале.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање незапосленим 
лицима доноси доноси директор филијале Националне службе, по 
овлашћењу директора Националне службе, а на основу претходног 
мишљења Локалног савета за запошљавање Општине Трстеник.
Захтеви који испуњавају услове Јавног позива, а нису обухваћени 
одлуком о додели субвенције за самозапошљавање, биће у разматрању 
до утрошка финансијских средстава. Подносиоци ових захтева биће 
обавештени о коначном статусу њиховог захтева након истека јавног 
позива.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе, председник Општине 
Трстеник и подносилац захтева у року до 45 дана од дана 
доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица, односно најкасније до 15.12. текуће године, 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.

Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности 
након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

Документација за закључивање уговора:
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар 

уколико ниje регистрован у АПР;
- фотокопија решења о ПИБ-у;
- фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
- фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег 

рачуна;
- фотокопија картона депонованих потписа;
- фотокопија личне карте подносиоца захтева;
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- инструмент обезбеђења уговорних обавеза;
- фотокопија личне карте жиранта и други докази у зависности 

од статуса жиранта и
- писани пристанак подносиоца захтева и жиранта за 

прикупљање и обраду података о личности.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора подноси се једно од наведених 
средстава обезбеђења уговорних обавеза, и то:
- две истоветне бланко личне менице корисника средстава са 

једним  жирантом и меничним овлашћењима или
- заложно право на покретну имовину (осим возила) троструко 

веће вредности од износа субвенције или
- хипотека првог реда на непокретности двоструко веће 

вредности од износа субвенције или
- гаранција банке двоструко веће вредности од износа 

субвенције или
- уговорно јемство.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана 
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања 
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Националне 
службе.

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:
- обавља регистровану делатност најмање 12 месеци, почев од 

дана отпочињања обављања делатности;
- измирује обавезе по основу јавних прихода, од дана 

отпочињања делатности до периода наведеног у уговору;
- Националној служби омогући праћење реализације уговорне 

обавезе;
- Националној служби достави доказе о реализацији уговорне 

обавезе и
- обавести Националну службу о свим променама које су од 

значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана 
настанка промене.

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

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о делатностима које не могу бити субвенционисане 
могу се добити у свакој организационој јединици Национaлне 
службе или преузети са сајта: www.nsz.gov.rs.

ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
У САРАДЊИ СА ПОКРАЈИНСКИМ 
СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ПРИВРЕДУ,

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

расписује

КОНКУРС
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ 
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА 

НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА-
ПРИПРАВНИКА

Општина Стара Пазова, у сарадњи са Покрајинским секретаријатом 
за привреду, запошљавање и рановправност полова, који је правни 
следбеник Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање 
и равноправност полова, на основу Локалног акционог плана 
запошљавања за 2012. годину, расписује конкурс за учешће у 
финансирању 3 незапослена лица у својству приправника-ца, уз 
заснивање радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у 
струци и полагање приправничког, односно стручног испита.

Конкурс се поново расписује ради утрошка преосталих средстава после 
првог рока за пријаву по претходно расписаном конкурсу.

За време приправничког стажа, лице остварује право на рефундацију 
зараде у месечном нето износу од 22.000,00 динара са припадајућим 
порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање-за 
приправника са најмање четворогодишњим високим образовањем (VII 
степен стручне спреме), у трајању од 12 месеци. Исплата се врши на 
месечном нивоу.

Захтеве подносе послодавци који ангажују незапослена лица у својству 
приправника по уговору о раду, под условима:

- да се лице налази на евиденцији незапослених Националне 
службе за запошљавање-Испостава Стара Пазова;

- да нема радног искуства на пословима за које се прима у својству 
приправника.

Услови:

Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:

- да припада приватном сектору или удружењу грађана;
- да није у блокади;

- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање запослених;

- да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање 
лица;

- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији 
Националне службе и

  - има до 30 година старости
  - има високо образовање (VII степен стручности)
  - нема радног искуства у струци.

Документација за конкурисање коју послодавац подноси 
приликом подношења захтева:

1. захтев за учешће у финансирању (образац се може добити у 
Општинској управи Стара Пазова);

2. програм оспособљавања приправника;
3. ППОД образац;
4. потврда о солвентности;
5. доказ о регистрацији предузећа, односно решење о 

регистрацији радње;
6. акт послодавца, Правилник о организацији и систематизацији 

послова, односно акт или појединачни акт којим је 
утврђено као услов за самосталан рад у струци обављање 
приправничког стажа и полагање приправничког, односно 
стручног испита.

Обавезе послодавца:

- да у року од 30 дана од дана достављања одлуке о одобравању 
новчане помоћи закључи уговор о раду са приправником;

- да оспособи приправника за самосталан рад, према програму 
оспособљавања (кадровски и други потенцијали);

- да приправнику организује полагање приправничког или стручног 
испита;

- да представницима Општинске управе Стара Пазова омогући 
контролу реализације уговорних обавеза.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Подношење захтева врши се у Националној служби за запошљавање 
у Старој Пазови, у затвореној коверти, са назнаком: “Конкурс 
приправници”. Одлуку о одобравању новчане помоћи донеће Локални 
савет за запошљавање Општине Стара Пазова, након обраде захтева у 
Националној служби за запошљавање, у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања за 2012. годину. О међусобним правима и 
обавезама између Општине Стара Пазова, послодавца и приправника, 
закључиће се уговор.

Конкурс је отворен до утрошка средстава.

Ближе информације и обавештења у вези са конкурсом и подношењем 
захтева могу се добити у Општинској управи Стара Пазова, на број 
телефона: 022/317-578, контакт особа: Сузана Илић. Обрасци захтева 
могу се преузети такође у Општинској управи Стара Пазова, Светосавска 
11 или на сајту Општине Стара Пазова: www.starapazova.eu.
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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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

374

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

КИКИнд а

опШтинска УпРаВа 
опШтине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Руководилац Одељења за општу 
управу и друштвене делатности
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
опште и посебне услове: високо образовање на 
основним студијама правног смера у трајању од 
најмање 4 године или њему одговарајућа струка 
стечена на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије) у образовно-научном пољу друштвено-хума-
нистичких наука, пет година радног искуства, да 
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, оспособљеност за рад на 
рачунару и познавање (српског и мађарског) јези-
ка и писма који су у службеној употреби у опш-
тини. Као доказ о испуњености услова огласа, уз 
пријаву кандидат мора да приложи следећу доку-
ментацију: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, лекарско уверење опште 
здравствене способности, уверење да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, доказ о стручној спреми, уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, потврда да поседује 5 годи-
на радног искуства, доказ о оспособљености за рад 
на рачунару. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања на огласној табли Општин-
ске управе општине Сента и у публикацији „Посло-
ви“. Начелник Општинске управе је обавезан да по 
спроведеном поступку јавног оглашавања, одлуку 
о избору кандидата донесе у року од 15 дана од 
дана истека огласа. Пријава са доказима о испуња-
вању услова подноси се на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За јавни оглас“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

опШтинска УпРаВа 
опШтине сента
24400 Сента, Главни трг 1

Преводилац-лектор
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
опште и посебне услове: високо образовање на 
основним студијама Филолошког факултета у 
трајању од најмање 4 године или њему одгова-
рајућа струка стечена на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије) у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука, три године рад-
ног искуства, да је држављанин РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе. Као доказ о 
испуњености услова огласа, уз пријаву кандидат 
мора да приложи следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
лекарско уверење опште здравствене способно-
сти, уверење да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, доказ о 
стручној спреми, уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе, потврда 
да поседује 3 године радног искуства. Пријаве се 

подносе у року од 8 дана од дана објављивања на 
огласној табли Општинске управе општине Сента 
и у публикацији „Послови“. Начелник Општинске 
управе је обавезан да по спроведеном поступку 
јавног оглашавања, одлуку о избору кандидата 
донесе у року од 15 дана од дана истека огласа. 
Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
јавни оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

КосовсКа мИТровИЦа

со ЛепосаВиЋ опШтинска 
УпРаВа ЛепосаВиЋ
38218 Лепосавић
тел. 028/83-860

Референт за развој
УСЛОВИ: висока стручна спрема, техничког смера 
и три године радног искуства на истим пословима. 
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
Законом о радним односима у државним органи-
ма и прилаже следећу документацију: доказ да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
доказ о завршеној стручној спреми, да није осуђи-
ван за кривично дело, да има општу здравствену 
способност. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Пријава са доказима о испуња-
вању услова доставља се Начелнику општине, 
преко писарнице општине. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

КраљЕво

опШтинска УпРаВа 
опШтине ВРњаЧка бања
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Заменик начелника Општинске 
управе општине Врњачка Бања
на период од 5 година

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 
6 Закона о радним односима у државним органи-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98-др. 
закон, 49/99-др. закон, 34/2001-др. закон, 39/2002, 
49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др. закон, 81/2005-
испр. др. закона и 83/2005-испр. др. закона), кан-
дидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 
54 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/2007): завршен правни факултет, 
положен испит за рад у органима државне упра-
ве и најмање 5 година радног искуства у струци. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању 
услова огласа, достављају се Општинском већу 
општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за 
подношење пријава.

КрУшЕваЦ

опШтинска УпРаВа 
опШтине тРстеник
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Послови рачуноводства
УСЛОВИ: кандидат треба да има завршену високу 
школску спрему-економски факултет, једну годи-
ну радног искуства и положен државни стручни 
испит. Поред посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима; да је државља-
нин Републике Србије; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 

за обављање послова у државном органу. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се Општин-
ској управи општине Трстеник, у року од осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

лЕсКоваЦ

гРад ЛескоВаЦ гРадска 
УпРаВа за опШте посЛоВе
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Градска управа за инспекцијске послове града 
Лесковца, оглашава радно место на неодређено 
време утврђено Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у Град-
ској управи за инспекцијске послове града Лесков-
ца, особе са инвалидитетом:

Референт за послове евиденције
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање 
рада на рачунару; радно искуство најмање 1 
година; положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Лице заснива радни однос 
на основу Закона о запошљавању и професио-
налној рехабилитацији особа са инвалидитетом. 
Уз пријаву на оглас поднети следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој школи-IV степен; да поседује 
општу здравствену способност (лекарско уверење-
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту за рад у органима 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 држав-
ном органу (не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију радне књижице; фотокопију решења 
кандидата да има статус особе са инвалидитетом. 
Пријаве на огас са доказима о испуњавању услова 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Градска управа за опште послове, Пана 
Ђукића 9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

новИ па зар

опШтинска УпРаВа тУтин
36320 Тутин, Богољуба Чукића 7
тел. 020/811-035

Начелник Општинске управе
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора да испуњава и посебне усло-
ве: завршен правни факултет, положен испит за 
рад у органима државне управе, најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Оглас је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва огласа доставити Општинском већу општине 
Тутин. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

новИ с а д

допУна конкУРса 
пРекРШајни сУд 
У ноВом садУ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 58

Конкурс објављен 05.09.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, допуњава се у делу 
УСЛОВИ: конкурс је отворен осам дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
РС“.

Администрација и управа
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опШтинска УпРаВа 
ЖабаЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

Послови за заштиту животне 
средине-приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен пољопривредни, технолошки, медицински 
или факултет техничких наука, без радног иску-
ства или са радним искуством краћим од дужи-
не приправничког стажа (12 месеци). Уз пријаву 
о испуњавању услова из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима (извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и уве-
рење о некажњавању), доказе о стручној спреми 
и фотокопију радне књижице. Сва документа могу 
бити у облику неоверених фотокопија. Изабрани 
кандидат ће бити у обавези да достави уверење 
о општој здравственој способности и оригинална 
документа.

панчЕво

осноВни сУд У панЧеВУ
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15
тел. 013/345-481

Судијски приправник
на одређено време до 3 године
5 извршилаца

Опис послова радног места: стручно се оспособља-
ва за обављање послова судијског помоћника, а 
под надзором Председника суда или судије кога за 
то одреди Председник суда, присуствује већањима 
и под надзором Председника већа израђује нацрте 
судских одлука и других аката; место рада: Основ-
ни суд у Панчеву.

УСЛОВИ: завршен правни факултет. Поред наве-
деног услова, кандидати морају да испуњавају и 
услове предвиђене чл. 45 ст. 1 Закона о држав-
ним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08 и 104/09). Уз 
пријаву је неопходно да кандидати доставе ори-
гинал или оверену фотокопију следеће докумен-
тације: диплома којом се потврђује стручна спре-
ма, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, уверења да није под истрагом 
и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
6 месеци (уверење издато од стране суда и уве-
рење издато од стране МУП-а), лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана, а исти почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику РС“. Пријаве на оглас са кратком биогра-
фијом и горенаведеним доказима подносе се на 
адресу: Основни суд у Панчеву, Војводе Радомира 
Путника 13-15, са назнаком: „За конкурсну коми-
сију“. Све потребне информације могу се добити 
на број телефона: 013/345-481, а лице за контакт 
је секретар суда Наташа Цицуљ. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, конкурсна комисија ће одбацити закључ-
ком, против кога се може изјавити жалба жалбеној 
комисији. Изборни поступак ће спровести конкурс-
на комисија увидом у податке и документа доста-
вљена уз пријаву и на основу усменог разговора 
са учесницима. Знања и вештине кандидата ће се 
вредновати из области организације и рада суда, 
опште културе и вештине комуникације, логичког 
и аналитичког резоновања, елоквенције, органи-
заторске способности, вештине руковођења, креа-
тивности и рада на рачунару. Датум разговора ће 
бити одређен накнадно, о чему ће учесници бити 
благовремено обавештени.

дом за деЦУ и омЛадинУ 
без РодитеЉског 
стаРања „споменак“
26000 Панчево, Кнеза Михајла Обреновића 6

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке стру-
ковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или меди-
цинских наука, најмање 5 година радног искуства у 
струци. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе, доказ о радном искуству, копију личне 
карте, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, лекарско уверење, уверење да 
није кажњаван за дела која га чине неподобним за 
обављање послова и задатака у установи, односно 
да није кажњаван за кривична дела из групе кри-
вичних дела против живота и тела, против слобо-
да и права човека и грађанина, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против служ-
бене дужности, као и против уставног уређења и 
безбедности Републике Србије и програм рада за 
мандатни период на који се врши избор. Докумен-
тација коју кандидат прилаже не сме бити старија 
од шест месеци. Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

сомбор

јкп „ВодоВод“
25220 Црвенка, Петра Драпшина 1
тел. 025/731-412

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: у складу са чл. 27 Статута: за висо-
ку стручну спрему-1 година радног искуства; за 
средњу стручну спрему-3 године радног искуства. 
Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
потврду о радном стажу, краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије. Потребно је да кандидат 
поседује организаторске способности и смисао за 
руковођење и да приложи програм рада за пери-
од од 4 године. Фотокопије морају бити оверене, а 
уверења не смеју бити старија од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Доку-
ментацију слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за директора“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

опШтинска УпРаВа кУЛа
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Послови социјалне заштите
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених у чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01 и 39/02), 
кандидат мора да испуњава и посебне услове за 
обављање послова: високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно-научном пољу друштвено-хуманистичких 
наука, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године друштвеног смера, поло-
жен државни стручни испит, 1 година радног иску-
ства у струци. Уз пријаву са биографијом, кандидат 
је у обавези да приложи следеће доказе: оригинал 

или фотокопију уверења о држављанству, ори-
гинал или фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, уверење да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, доказ о положеном стручном 
испиту и доказ о радном искуству у струци. Рок за 
подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас са доказима о испуње-
ности услова подносе се Општинској управи Кула, 
на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 
25230 Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

враЊЕ

опШтинска УпРаВа 
опШтине ВЛадиЧин Хан
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Послови радних односа и 
инвалидско-борачке заштите

УСЛОВИ: висока школска спрема-правни факул-
тет, односно VII степен стручне спреме, без рад-
ног искуства и други општи услови предвиђени чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима. 
Кандидат се прима у Општинској управи општине 
Владичин Хан у својству приправника-волонтера 
ради стручног оспособљавања у трајању од 12 
месеци, без заснивања радног односа и не при-
ма плату, а друга права, обавезе и одговорност из 
радног односа утврђују се уговором који са њим 
закључује начелник Општинске управе општине 
Владичин Хан. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ЦентаР за соЦијаЛни Рад
17523 Прешево, Маре Лончар 26
тел. 017/669-969

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве утврђене чл. 124 Закона о социјалној заштити: 
VII/1 степен стручне спреме, високо образовање 
на студијама другог степена, мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије, односно на основ-
ним студијама у трајању најмање од четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психолош-
ких и андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив: дипломирани социјални радник; да 
је држављанин РС; најмање 5 година радног иску-
ства у струци; да поседује организационе способ-
ности; да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак за кривично дело које га 
чини неподобним (са општим прописима о раду) за 
рад у државним органима. Кандидат за директора, 
уз прописану документацију подноси програм рада 
за мандатни период за који се именује.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити следећу докумен-
тацију у оригиналу или оверену фотокопију: доказ 
о школској спреми, доказ о радном искуству, уве-
рење о држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције Полицијс-
ке управе, уверење да се кандидат не налази под 
истрагом (месно надлежни суд), радну биографију 
и програм рада за мандатни период за који се име-
нује. Рок за пријављивање је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

Администрација и управа



   |  Број 482  |  12.09.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

вршаЦ

опШтина пЛандиШте 
опШтинско ВеЋе 
опШтине пЛандиШте
26360 Пландиште, Војводе Путника 38
тел. 013/862-250

Начелник Општинске управе
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
правни факултет, положен испит за рад у органи-
ма државне управе, најмање 5 година радног иску-
ства у струци.

ОСТАЛО: кандидат подноси поред документа-
ције утврђене чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима (доказ о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да има општу 
здравствену способност-лекарско уверење, доказ 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу) и доказ о завршеном 
VII/1 степену стручне спреме, правни факултет, 
уверење о положеном испиту за рад у органима 
државне управе, доказ да има радно искуство у 
струци од најмање 5 година. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или у овереном 
препису. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Оглас за постављање начелника“ или лично на 
писарници Општинске управе Пландиште. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. О извршеном избору кандидати ће бити 
писмено обавештени.

 Трговина и услуге

„PROeNeRGY“ DOO
34000 Крагујевац, Браће Марић 33
тел. 034/300-018
факс: 034/300-019
e-mail: proenergy@ptt.rs

Монтер централног грејања
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС, ВКВ или КВ у наведеном зани-
мању; радно искуство минимум 5 година на истим 
пословима; пожељно: од 30 до 60 година старо-
сти; могућност теренског рада на територији целе 
Србије. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона или пријаве сла-
ти на e-mail: proenergy@ptt.rs. Оглас је отворен до 
попуне радних места.

„PC seRVIs DeL“
32000 Чачак, Булевар ослобођења 8
тел. 060/3724-567

Сервисер рачунарске опреме
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: пријаве слати на наведену адресу, а кон-
курс је отворен до попуне радног места. Кандидати 
заснивају радни однос на одређено време, уз проб-
ни рад од месец дана.

„ALMeX“ Dоо
26000 Панчево
e-mail: zaposlenje@аlmex.rs

Референт финансија
на одређено време до повратка 
раднице са трудничког боловања
Опис посла: обављање послова динарског плат-
ног промета (електронско плаћање и вирман-
ско), праћење свих промена на рачунима банака, 
финансијско сравњење картица купаца и доба-
вљача, израда извештаја, контактирање дужника.

УСЛОВИ: VI или VII/1 степен, економске стру-
ке, радно искуство минимум 2 године на истим 
или сличним пословима, знање енглеског језика, 
возачка дозвола „Б“ категорије. CV послати на 
e-mail: zaposlenje@аlmex.rs. Конкурс је отворен до 
20.09.2012. године.

УР „ХомоЉе“
11000 Београд, Црнотравска 17а
тел. 069/4800-929

Конобар-шанкер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, потреб-
но радно искуство на наведеним пословима; 
пожељно: женски пол. Рок за пријављивање је 30 
дана од дана објављивања огласа.

„NeLt Cо“ Dоо
11272 Добановци, Маршала Тита 206
е-mail: cankovic.m@nelt.com

Возач-достављач са „Ц“ 
категоријом
УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме, без 
обзира на занимање; возачка дозвола „Ц“ катего-
рије; основно познавање механике возила. Рад-
не биографије доставити послодавцу на е-mail: 
cankovic.m@nelt.com или позвати на број телефо-
на: 011/3779-276.

Продавац
на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: од III до V степена стручне спреме, без 
обзира на занимање; знање рада на рачунару. 
Радне биографије доставити послодавцу на е-mail: 
cankovic.m@nelt.com.

„M&M“ UR
24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 13
тел. 062/475-315

Конобар-шанкер
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, било ког 
занимања, пожељно је да особа има радног иску-
ства. Заинтересовани кандидати треба да се јаве 
на број телефона: 062/475-315. Оглас је отворен 
до попуне радног места.

UR „tONY DVA“
26000 Панчево, Браће Јовановића 82
тел. 069/1810-890

Припремач и продавац брзе 
хране
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, 
прехрамбене струке; лица без занимања, са рад-
ним искуством од 3 месеца у (fast food) рестора-
нима брзе хране. Место рада је у Панчеву, рад у 
сменама, обезбеђена исхрана. Заинтересовани 
кандидати треба да буду из Панчева и да позову 
лице за контакт: Филипа Панајатовића, на број 
телефона: 069/1810-890, у времену од 10,00 до 
14,00 часова.

„V.а.L. FAsHION“ Dоо
37260 Варварин
Горњи Катун
тел. 037/787-386

Шивач конфекције
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на стручну спрему и радно 
искуство. Кандидати који желе да конкуришу тре-
ба да се јаве лично или на број телефона: 037/787-
386 (лице за контакт: Јован Живадиновић).

издаВаЧка кУЋа 
„пРометеј“ доо
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 11
тел. 021/422-245

Трговачки путник-аквизитер 
за продају књига на терену на 
подручју општине Кикинда
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен, средња стручна спрема.

ОСТАЛО: предвиђен пробни рад од три месеца. 
Кандидат треба да је комуникативан и упоран. Рок 
за пријаву је до 31.03.2013. године.

„аУтостаРт“ доо
21000 Нови Сад, Ћирила и Методија 45
e-mail: miroslav.samardzija@аutostart.cо.rs

Продавац (вођење пословне 
јединице)
за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, трго-
винске или електро струке; знање рада на рачу-
нару; возачка дозвола „Б“ категорија; знање 
енглеског језика (средњи ниво); радно искуство 
пожељно.

ОСТАЛО: пријаве слати на e-mail: miroslav.
samardzija@аutostart.cо.rs најкасније до 30.09.2012. 
године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„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 возачка дозвола „Б“ категорије; позна-
вање AutoCAD-а пожељно; пробни рад као волон-
тирање од 3 месеца; у обзир може доћи и при-
правник. Обезбеђен смештај док траје период 
волонтирања (3 месеца). Радно време: 8 сати 
дневно; теренски рад (више се ради у канцела-
рији). Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горена-
ведене бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Јели Иванов.

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
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ад „имт У 
РестРУктУРиРањУ“
11070 Нови Београд, Земунска 26

Главни пројектант
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани машински инжењер, смер моторна вози-
ла, радно искуство 3 године, познавање рада на 
рачунару. Пријаве слати поштом или на е-mail: 
zorica.j.kostic@imt.co.rs.

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 инсталација.

Бравар-варилац
3 извршиоца

Опис посла: поправка машина, рад у припреми за 
градилиште.

Зидар
3 извршиоца

Опис посла: зидање, бетонирање, шаловање.

Армирач
3 извршиоца

Опис посла: израда и постављање разних армату-
ра.

Тесар
3 извршиоца

Опис посла: израда оплата, монтирање скеле, мал-
терисање.

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 могућност продужетка радног односа; радно 
искуство: минимум 2 године на датим послови-
ма, осим за НК радника: минимум 6 месеци рад-
ног 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 попу-
не радних места. Заинтересовани кандидати треба 
да се на горенаведене бројеве телефона обрате 
особи за контакт: Кристиану Цвијетићу.

„DIZARt HOUse“ DOO
Кикинда, Војводе Путника 48
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 одређено време 12 месеци; радно 
искуство минимум 1 година на наведеним посло-
вима. Обезбеђен превоз, смештај, исхрана; терен-
ски рад (рад на градилишту). Конкурс је отворен 
до 17.09.2012. године. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на горенаведене бројеве телефо-
на, особа за контакт: Милош Ђурашин.

„атб сеВеР“ доо сУботиЦа
24000 Суботица, Магнетна поља бб
тел. 024/665-100

Електроинжењер
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани електроинжењер, смер 
за енергетику и електричне машине, заинтересо-
вани за послове продаје, развоја, конструкције и 
пројектовања великих електро мотора, генерато-
ра, малих хидроелектрана и инжењеринг.

ОСТАЛО: кандидати треба да су способни за тим-
ски рад, динамични, спремни да уче, жељни за 
професионалним усавршавањем, а могу бити са и 
без радног искуства. Пожељно је знање енглеског 
и/или немачког језика, као и познавање програм-
ских пакета потребних за пројектовање производа 
и производње у области своје струке. АТБ СЕВЕР 
ДОО Суботица нуди могућност усавршавања у 
струци, напредовања у каријери и добре услове за 
рад. Пријаве са биографијом (CV) и фотокопијом 
дипломе доставити најкасније до 15.09.2012. годи-
не, на адресу: АТБ СЕВЕР ДОО Суботица, кадров-
ско-правни и општи послови, 24000 Суботица, 
Магнетна поља 6 или на е-mail: аnа.skenderovic@
rs.аtb-motors.com. За ближе информације заин-
тересовани се могу јавити на бројеве телефона: 
024/665-115 или 024/665-119.

„модУЛоР“ доо
11283 Земун, Николаја Салтикова 61
тел. 011/3170-215
факс: 011/3170-214
е-mail: modulor@sbb.rs
www.modulor-beograd.rs

Дипломирани инжењер 
грађевинарства-приправник

Дипломирани инжењер 
машинства-приправник

УСЛОВИ: VII степен, без радног искуства.

ОСТАЛО: кандидати за горенаведена радна места 
могу се јавити Биљани Лазаревић, на број телефо-
на: 011/3170-215.

Књиговођа
на одређено време

УСЛОВИ: IV, VI, VII степен, економске струке; рад-
но искуство најмање 15 година; познавање рада 
на свим књиговодственим пословима; искуство у 
изради завршног рачуна; познавање рада на рачу-
нару-МS Оffice; поседовање лиценце за рачуно-
вођу.

Пријаве са радном биографијом слати на е-mail: 
modulor@sbb.rs. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

заВод за УРбанистиЧко 
пЛаниРање и 
пРојектоВање опШтине 
неготин
19300 Неготин, Станка Пауновића 1а

Самостални планер пројектант

УСЛОВИ: дипломирани инжењер архитектуре, 
завршен архитектонски факултет, да кандидат 
поседује лиценцу одговорног пројектанта, мини-
мум три године радног искуства у струци и позна-
вање рада на рачунару-Windows, Еxcel, АutoCAD, 
АrchiCAD за које је поред општих услова утврђе-
них чланом 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 
66/91, 49/99, 34/01 и 39/02), предвиђено: VII 
степен стручне спреме, архитектонски факултет, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школској спреми, потврду о здравственој 
спососбности, уверење да лице није осуђивано и 
да није под истрагом, оверену фотокопију радне 
књижице.

Планер
УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства, завр-
шен шумарски факултет; одсек пејзажна архитек-
тура, минимум три године радног искуства у стру-
ци и познавање рада на рачунару-Windows, Еxcel, 
АutoCAD, АrchiCAD за које је поред општих услова 
утврђених чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 49/99, 34/01 и 39/02), предвиђено: 
VII степен стручне спреме, шумарски факултет, 
одсек пејзажна архитектура, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школској 
спреми, потврду о здравственој способности, уве-
рење да лице није осуђивано и да није под истра-
гом, оверену фотокопију радне књижице.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

    Mедицина
     и пољопривреда

инститУт за оРтопедско 
-ХиРУРШке боЛести 
„бањиЦа“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије са 
реаниматологијом

Доктор медицине специјалиста 
анестезиологије са 
реаниматологијом
на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету (са просечном оценом студирања); оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном специјалистичком испиту из 
анестезиологије са реаниматологијом; оверен пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном испи-
ту за научно звање магистра и/или доктора наука 
(ако га кандидат има); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на послови-
ма пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); извод из матичне књиге 
рођених; биографију, са адресом и контакт теле-

Обука за  
активнО  
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фоном, предвиђен пробни рад три месеца. Наве-
дена документа не смеју бити старија од шест 
месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са услови-
ма овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Кандидати ће бити позвани на 
разговор. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

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 интер-
вентног кардиолога.

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

Врста радног односа: на неодређено време (проб-
ни 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 днев-
но; 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 сертификат/уверење 
о положеном курсу немачког језика); пропратно 
писмо на немачком језику; фотокопија дипломе 
медицинског факултета преведена на немачки 
језик; фотокопија уверења о положеном специја-
листичком испиту преведена на немачки језик.

Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: кардиолог-СР Немачка“. Некомплетне 
пријаве неће бити разматране. Рок трајања кон-
курса: до попуне радног места.

наЦионаЛна сЛУЖба за 
запоШЉаВање
11000 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 
психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије или 
лекар опште медицине на специјализацији из неу-
рологије/психијатрије/неуропсихијатрије. Посебна 
знања и вештине: знање немачког језика-минимум 
Б1 ниво, пожељан Б2; пожељно основно 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 времена 8h дневно, 
рад у сменама.

Потребна документација: радна биографија/
CV са фотографијом на немачком језику (са кон-
такт подацима и подацима о траженим знањима, 
пожељно је имати сертификат/уверење о положе-
ном курсу немачког језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија дипломе медицин-
ског факултета; фотокопија уверења о положеном 
специјалистичком испиту-за лекаре специјалисте 
или доказ о току специјализације из тражених 
области.

Начин конкурисања: Документацију доставити 
поштом на адресу: Национална служба за запо-
шљавање, Одељење за посредовање у запошља-
вању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, са назнаком: 
„За конкурс: неуропсихијатар-СР Немачка“.

Некомплетне пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен до попуне радног места.

здРаВстВени ЦентаР 
кЛадоВо
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

Специјалиста радиотерапије
Опис посла: обављање послова из домена лекара 
специјалисте радиолога-радиотерапеута.

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

зУ апотека „GOODWILL“
24000 Суботица, Матка Вуковића 10
тел. 024/602-064, 554-498
е-mail: hr@goodwill-apoteka.com

Дипломирани фармацеут
за рад у Суботици

Опис посла: рад у хуманој апотеци.

УСЛОВИ: диплoмирани фармацеут (VII степен), 
положен стручни испит, чланство у Фармаце-
утској комори, познавање рада на рачунару-MS 
Office пакет; предност имају кандидати са радним 
искуством. Обезбеђен је смештај у засебном ста-
ну (стан је по избору кандидата и према договору 
са послодавцем), пуно радно време, рад у смена-
ма, пробни рад од 2 месеца. Конкурс је отворен 
до 17.09.2012. године. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве на наведене бројеве телефона, 
особа за контакт: 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 пре-
гледи, дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специја-
листа офталмологије; радно искуство: пожељно 

(није неопходно); познавање рада на рачунару 
(МS Оffice пакет); знање енглеског језика; возач-
ка дозвола „Б“ категорије (пожељна, није услов). 
Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад 
(4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати 
дневно. Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да се на горе-
наведене бројеве телефона обрате особи за кон-
такт: Мирјани Тркуљи.

спеЦијаЛна боЛниЦа за 
псиХијатРијске боЛести 
„коВин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

1. Виши медицински техничар-
сестра
УСЛОВИ: завршена виша школа-медицинска сес-
тра-техничар (VI степен, општи смер), без обзира 
на радно искуство, положен стручни испит.

2. Медицинска сестра-техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа (IV 
степен), положен стручни испит, без обзира на 
радно искуство.

3. Радник обезбеђења
УСЛОВИ: завршена основна школа, сведочанство 
и диплома о завршеном курсу, звање: ватрогасац, 
без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе: 
пријаву са кратком биографијом: 1. фотокопију 
дипломе о завршеној стручној спреми (VI сте-
пен, општи смер), уверење о положеном струч-
ном испиту; 2. фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми (IV степен) звање: медицинска 
сестра-техничар, уверење о положеном стручном 
испиту; 3. фотокопију дипломе о завршеној струч-
ној спреми, фотокопију дипломе и сведочанства 
курса, звање: ватрогасац. Пријаве са потребним 
доказима достављају се на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

„екстРадентаЛ“
11000 Београд, Николе Спасића 3/1
тел. 065/2226-020
е-mail: extradental@gmail.com

Стоматолог специјалиста или 
стоматолог
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме, 
стоматолог специјалиста или стоматолог.

Dоо „UNIHeMKOM“
21000 Нови Сад, Булевар војводе Степе 44
тел. 021/2155-309
е-mail: оffice@unihemkom.cо.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани фармацеут, положен стручни испит, радно 
искуство 3 године. Оглас је отворен до попуне 
радног места.
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УниВеРзитетска деЧја 
кЛиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа-педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни исипт. Приликом пријаве, кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију радне књи-
жице. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем медицинске сестре-технича-
ра на одређено време по основу замене“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

„sANUs Cо“ Dоо
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
тел. 011/2655-427, 063/333-147

Санитарни техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски, 
пољопривредни или хемијски техничар; возачка 
дозвола „Б“ категорије; познавање основних ком-
пјутерских апликација.

Санитарни техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ветеринарски, 
пољопривредни или хемијски техничар; позна-
вање основних компјутерских апликација.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

здРаВстВени ЦентаР 
„аЛексинаЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Доктор медицине са усмерењем 
за потребе интернистичке 
делатности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине са положеним стручним испитом. Кан-
дидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; потврду 
Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; биографију са адресом и 
контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Администратор компјутерског 
система-информатичар
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, електроин-
жењер; радно искуство у струци 2 године. Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеној вишој 
школи; потврду Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); биографију са адресом 
и контакт телефон. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Акушерска сестра
за рад у Гинеколошко-акушерској 
служби са неонатологијом, на 
одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, акушерска сес-
тра, са положеним стручним испитом. Кандидати 

су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; 
биографију са адресом и контакт телефон. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

дом здРаВЉа 
„др миЛоРад ВЛајкоВиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
на одређено време до 3 месеца, за 
рад у школском диспанзеру у Служби 
за здравствену заштиту жена, деце и 
омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију потврде о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе 
за рад-лиценце, радну биографију. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са, поштом на наведену адресу или лично достави-
ти у писарницу Дома здравља Барајево.

дом здРаВЉа РекоВаЦ
35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Доктор специјалиста дечије и 
превентивне стоматологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију доказа о завршеној школи, извод из евиден-
ције незапослених, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, уверење о положеном 
стручном испиту, уверење о држављанству, уве-
рење да није покренут кривични поступак. Кан-
дидати су дужни да приликом заснивања радног 
односа доставе лекарско уверење и уверење о 
способности за рад. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се 
узимати у разматрање.

опШта земЉоРадниЧка 
задРУга „сУРдУЛиЧанка“
17530 Сурдулица, Томе Ивановића 107

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема или виша школ-
ска спрема пољопривредне, економске или прав-
не струке, са 12 месеци рада на пословима руко-
вођења или сличним пословима, познавање рада 
на рачунару (Wоrd, Еxcel), возачка дозвола „Б“ 
категорије, познавање енглеског језика (средњи 
ниво).

ОСТАЛО: конкурс је отворен до 30.09.2012. годи-
не.

геРонтоЛоШки ЦентаР
34000 Крагујевац, Краља Милана IV  90
тел. 034/504-308
e-mail: gc.mima@sbb.rs

Психолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
филозофски факултет - дипломирани психолог. 
Пријаве са доказима о испуњености услова тра-
жених огласом, кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном слати на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

дом здРаВЉа гоЛУбаЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб
тел. 012/678-113

Дипломирани правник, 
заштитник пацијентових права
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: поред општих услова из чл. 24 Закона 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посе-
бан услов: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани правник. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата и податке о образовању. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе: оверену 
фотокопију дипломе, копију личне карте, извод из 
матичне књиге рођених и лекарско уверење. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве поднети на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

Шеф Одсека за економско-
финансијске послове, 
медицинске и остале набавке, 
материјални књиговођа и 
књиговођа ситног инвентара-
интерни контролор
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: поред општих услова из чл. 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебан 
услов: VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста. Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата и податке о образовању. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе: оверену 
фотокопију дипломе, копију личне карте, извод из 
матичне књиге рођених и лекарско уверење. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве поднети на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

дом здРаВЉа маЛо 
ЦРниЋе
12311 Мало Црниће, Стишка бб

1. Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци, за рад 
у Одељењу опште медицине

Опис послова: врши прегледе одраслог станов-
ништва уз коришћење расположивих помоћних и 
дијагностичких средстава, одређује и прописује 
потребну терапију, по потреби упућује болеснике у 
друге установе и стационарно лечење, по потреби 
обавља кућне посете и хитно збрињавање пације-
ната, ради у амбуланти ван седишта послодавца, 
уредно води медицинску документацију, обавља 
и друге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руководиоца и аката Дома здравља 
и РЗЗО.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту и оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Медицина и пољопривреда
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2. Медицински техничар
на одређено време од 6 месеци, за рад 
у кућном лечењу

Опис послова: обавља послове из домена меди-
цинског техничара, а по налогу лекара, стара се да 
пре прегледа у кућном лечењу пацијент буде при-
премљен за преглед, као и да буде припремљена 
здравствена књижица пацијента, ради на посло-
вима давања ампулиране терапије и на послови-
ма превијања, учествује у хитном збрињавању 
пацијената по налогу лекара, уредно води меди-
цинску документацију, обавља и друге послове из 
домена своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
општег смера, положен стручни испит и возачка 
дозвола „Б“ категорије.

ОСТАЛО: потребна документација: оверена фото-
копија дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, оверена фотокопија возачке доз-
воле „Б“ категорије и оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са биографијом и потребном документа-
цијом доставити на адресу: Дом здравља Мало 
Црниће, Стишка бб, са назнаком: „Пријава на 
оглас за радно место ________________ под ред-
ним бројем _____“.

дом здРаВЉа Лебане
16230 Лебане, Цара Душана 70

Виши радиолошки техничар или 
радиолошки техничар
УСЛОВИ: завршена виша или средња медицин-
ска школа, смер радиолошки техничар; положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да доставе 
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе 
о завршеној вишој или средњој медицинској шко-
ли, смер радиолошки техничар, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству и потврда да се 
против лица не води судски поступак. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затво-
реним ковертама, на наведену адресу, за правну 
службу, са назнаком: „За оглас“. Рок за пријаву је 
осам дана од дана објављивања.

  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 при-
мљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2)  има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима;
3)  није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4)  има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из 
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом 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 конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуњава 
услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије 
да се подвргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи.

бЕогра д

медиЦинска ШкоЛа
11000 Београд, Вељка Дугошевића бб
тел. 011/2415-455

Наставник здравствене неге
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном 
занимању. За радна места наставника, кандидат 
треба да има одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама и да испуњава 
услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву и био-
графију, кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених; оверен препис-фотокопију 
дипломе о стручној спреми; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (уверење о здравственом стању); 
уверење о положеном стручном испиту (лиценци), 
уколико је кандидат (наставник) исти положио. У 
поступку одлучивања о избору наставника врши се 
претходна провера способности (уверење о здрав-
ственом стању-подноси се пре закључења угово-
ра о раду). Уверење да кандидати нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела-приба-
вља школа. Сва документа се подносе у овереним 
фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са 
наведеном документацијом предати у секретарија-
ту школе, у времену од 09,00 до 14,00 часова или 
послати поштом на наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

пРВа пРиВатна 
УгоститеЉско-
тУРистиЧка ШкоЛа
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник за предмет француски 
језик
на одређено време до 30.06.2013. 
године, са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за француски језик 
и књижевност.

Наставник за предмет 
филозофија
на одређено време до 30.06.2013. 
године, са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
филозофије, дипломирани филозоф.

Наставник за предмет куварство 
са практичном наставом
на одређено време до 30.06.2013. 
године, са 75% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши струч-
ни радник технологије куварства, виши угоститељ 
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са претходно стеченим четворогодишњим образо-
вањем за занимање: техничар кулинар или кувар, 
гастролог, виши стручни радник-комерцијалист 
угоститељства.

Наставник за предмет хигијена
на одређено време до 30.06.2013. 
године, са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
медицине.

Наставник за предмет музичка 
уметност
на одређено време до 30.06.2013. 
године, са 5% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски 
музичар, дипломирани музичар, сви смерови.

ОСТАЛО: за наведена радна места предвиђено је 
најмање три године радног искуства и положен 
стручни испит. Уз пријаву кандидат је дужан да 
поднесе биографију и оверене фотокопије сле-
дећих докумената: дипломе о степену стручнос-
ти, уверења о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених, уверења о здравственој способно-
сти, уверења да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 
односно за кривично дело које га чини неподоб-
ним за рад у школи. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања.

Висока здРаВстВена 
ШкоЛа стРУкоВниХ 
стУдија
11080 Земун, Цара Душана 254
тел. 011/2618-120

Референт за студентска питања
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен, гимназија, правно-бироте-
хничка школа, педагошка академија за васпитаче, 
пољопривредна школа.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
оверену фотокопију уверења о држављанству. 
Пријаве на конкурс са биографијом и прилозима 
којима кандидат испуњава услове конкурса подно-
се се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремено доста-
вљене пријаве неће се разматрати.

сРедња занатска ШкоЛа
11090 Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3591-404

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време, са 40% радног 
времена, за замену запослене која 
обавља послове помоћника директора 
до 31.08.2013. године

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време, за замену 
запослене на мировању радног односа

Наставник основе технике рада-
теоријска и практичне наставе
на одређено време, са 50% радног 
времена, за замену запослене која 
обавља послове помоћника директора 
до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
сагласно чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и следеће услове: VII/1 сте-

пен стручне спреме, одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у 
стручним школама за ученике лако ментално оме-
тене у развоју („Просветни гласник РС“, бр. 1/95, 
24/04, 10/09, 2/012). Наставници поред наведене 
стручне спреме морају имати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипл. 
дефектолог.

ОСТАЛО: поред општих услова и наведених услова 
у погледу стручности, кандидати треба да испуња-
вају и друге посебне услове: да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да имају држављанство РС, уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања и давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву са кратком биогра-
фијом, кандидат треба да достави и оверене фото-
копије докумената којима доказује да испуњава 
услове конкурса (диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених). Доказ да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са доказима о испуњености услова 
се подносе на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„ЧУкаРиЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач-приправник
на одређено време, најдуже до 10 
месеци
11 извршилаца

УСЛОВИ: виша школа за образовање васпитача, 
учитељски факултет, висока школа струковних 
студија, занимање: васпитач/дипломирани васпи-
тач.

Кувар
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка школа, смер 
кулинарство, занимање: кувар техничар, кувар.

ОСТАЛО: документација коју је потребно достави-
ти за учешће на оглас: молба на оглас, оверена 
фотокопија дипломе, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, држављанство, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. За радно место: васпитач-приправник-обаве-
за полагања испита за лиценцу.

УниВеРзитет У беогРадУ 
факУЛтет 
оРганизаЦиониХ наУка
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област 
Информациони системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука, научни, 
односно стручни радови објављени у научним 
часописима или зборницима са рецензијама и спо-
собност за наставни рад. Уз пријаву приложити: 
диплому о одговарајућој стручној спреми; биогра-
фију; списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Моделирање пословних система 
и пословно одлучивање
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука из одговарајуће области коме је прихваће-
на тема докторске дисертације, који је претхо-
дне нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање 08,00; смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој 
стручној спреми, потврду о уписаним докторским 
студијама; потврду о прихваћеној теми докторс-
ке дисертације, биографију, списак радова и саме 
радове.

ОСТАЛО: услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о организацији 
и систематизацији послова на Факултету. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УниВеРзитет пРиВРедна 
академија факУЛтет за 
менаЏмент маЛиХ и 
сРедњиХ пРедУзеЋа
11000 Београд, Венизелосова 31
тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну област 
Општи менаџмент
на неодређено или одређено време од 
пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: факултет организационих, економских 
наука или техничких наука и докторат из обла-
сти за коју се бира. Предност имају наставници са 
звањем ванредног, односно редовног професора.

Асистент за ужу научну област 
Економија и финансирање
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економских наука или менаџмен-
та и бизниса и уписане докторске академске сту-
дије.

Асистент за ужу научну област 
Примењена математика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер економских наука, менаџмента и 
бизниса или техничких наука и уписане докторске 
академске студије.

Асистент за ужу научну област 
Право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: мастер правних наука и уписане докторс-
ке академске студије.
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ОСТАЛО: услови за избор наставника и сарад-
ника прописани су Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета за менаџмент малих 
и средњих предузећа. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова из конкурса (ове-
рене копије диплома, списак научних и стручних 
радова) достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: 
Травничка 2.

наРодно позоРиШте У 
беогРадУ
11000 Београд, Француска 3
е-mail: mdjurasinovic@narodnopozoriste.rs

Шеф одржавања опреме и 
објеката
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани машински инжењер; преко 5 година радног 
искуства; основна информатичка обука. Пријаве 
слати на е-mail: mdjurasinovic@narodnopozoriste.rs. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

УниВеРзитет У беогРадУ 
фиЛоЛоШки факУЛтет
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-943

Лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет: Немачки 
језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки 
или њему одговарајући факултет; општи успех на 
основним студијама најмање 08,00; смисао за нас-
тавни рад. Остали услови утврђени су чланом 70 
Закона о високом образовању и чланом 114 Стату-
та Филолошког факултета Универзитета у Београ-
ду. Кандидати подносе: пријаву са биографијом, 
диплому одговарајуће дисциплине, списак радова 
и радове, на наведену адресу Факултета, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

гимназија У ЛазаРеВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8129-480

Наставник математике

Наставник математике
за 84% радног времена

Наставник физике

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: кандидати за наставнике морају да 
испуњавају услове из чл. 8, 120 и 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), односно да имају 
стечено одговарајуће високо образовање, према 
Закону о основама система образовања и васпи-
тања-на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Кандидати за шефа рачуноводства у погледу усло-
ва образовања морају поседовати назив мастер са 
назнаком звања другог степена дипломских ака-
демских студија из области економије или дипло-
мираног економисте који је стекао образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године или високо образовање на студијама првог 
степена у трајању од три године или више обра-
зовање економског смера, са стеченим стручним 
звањем из области рачуноводства. Поред наведе-
них услова образовања, кандидати морају поседо-
вати психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безуслована казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије. Приликом пријављивања 
на конкурс, кандидати треба да поднесу следећа 
документа: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе о дговарајућем образовању и уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија). Лекарско уверење се под-
носи пре закључивања уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној 
дужности. Пријаве на оглас, са доказима о испуње-
ности услова за рад на наведеним пословима под-
нети школи, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

осноВна ШкоЛа 
„саВа јоВаноВиЋ 
сиРогојно“
11080 Земун, Призренска 37
тел/факс: 011/3165-882
е-mail: skolasirogojno@yаhoo.com

Васпитач у васпитној групи за 
пружање подршке ученицима

УСЛОВИ: VII степен, завршен Факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију-олигофре-
нолошки смер, без обзира на радно искуство 
- чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 50/92, 
53/93, 67/93, 48/94, 66/94-одлука УСРС, 22/2002, 
62/2003, 64/2003, 101/2005 и 72/2009-др. закон 
од 03.09.2009. год.); да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за примање 
или давање мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
прибавља установа); да има држављанство РС.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати су дужни да доста-
ве доказе о испуњавању услова: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење (оригинал или оверена фотокопија-не 
старије од 6 месеци) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака - чл. 130 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11). Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве дос-
тавити на адресу школе.

факУЛtет споРта и 
физиЧког Васпитања
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Интерни контролор
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема, економске стру-
ке, радно искуство од 1 године на истим или слич-
ним пословима. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе фотокопију дипломе о заврше-
ној стручној спреми. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

бор

маШинско-
еЛектРотеХниЧка 
ШкоЛа боР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: право учешћа на конкурс има кандидат 
који испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и 3 
и чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
односно да има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године за наставника у 
средњој стручној школи, педагога или психилога, 
најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, дозвола за рад или уверење о 
положеном стручном испиту за наставника, педа-
гога или психолога (односно лиценцу) или да има 
стечено одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (односно испит за лиценцу), потврду о радном 
искуству (фотокопија радне књижице), радну био-
графију са подацима о кретању у служби, као и 
евентуалне прилоге којима кандидат доказује 
свој стручне, организационе, педагошке и друге 
способности, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књи-
ге рођених (оверену фотокопију). Кандидат који 
буде изабран дужан је да у законском року поло-
жи испит за директора. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља школа, а лекарско уверење о 
способности за рад доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду. Пријаву 
на конкурс са доказима о испуњавању услова сла-
ти на адресу школе, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Докази о испуњавању услова 
предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 39/93). Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир приликом доношења одлуке о избору кан-
дидата по овом конкурсу. Одлука по овом конкур-
су биће донета у законом предвиђеном року. Све 
информације се могу добити на бројеве телефона: 
030/457-246 и 456-022, локал 106.
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теХниЧки факУЛтет 
У боРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Сарадник универзитета у звању 
асистента за ужу научну област 
Индустријски менаџмент
на одређено време, изборни период 
од 3 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за 
рад: VII/1 степен стручне спреме, са завршеним 
техничким факултетом - дипломирани инжењер 
индустријског менаџмента - мастер и уписане док-
торске студије. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 72 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Статута 
Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс неопходно је дос-
тавити доказе о испуњености услова конкурса 
(биографија, списак радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, за студенте докторских 
студија: потврда о уписаним докторским студија-
ма, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, потврда надлежног органа о 
непостојању сметње из члана 62 став 4 Закона о 
високом образовању - казнена евиденција МУП-а. 
Документа доставити у оригиналу или у овереном 
препису и не старија од шест месеци). Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова доставити на горенаведену адресу. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

пониШтење деЛа 
конкУРса 
пРедШкоЛска УстаноВа 
„неВен“
19320 Кладово, 22. септембра 54
тел. 019/801-706, 800-616

Конкурс објављен 05.09.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: васпитач-приправник, на одређено 
време годину дана. Остали делови конкурса 
остају непромењени.

чачаК

агРономски факУЛтет
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Исхрана домаћих 
животиња и технологија 
производње хране за животиње

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука; доктор пољопривредних наука.

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Физика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физи-
ке; доктор наука - физичке науке.

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Математичко-
статистичка област
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор мате-
матичких наука; доктор техничких наука; доктор 
наука електротехника и рачунарство; доктор наука 
- рачунарске науке.

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Пољопривредна 
механизација

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука; доктор биотехничких наука; доктор 
пољопривредних наука.

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Физиологија 
биљака

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука; доктор биотехничких наука; доктор 
пољопривредних наука.

Наставник у сва звања за ужу 
научну област Мелиорације

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука; доктор биотехничких наука; доктор 
пољопривредних наука.

Асистент за ужу научну област 
Инжењерски процеси
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер технологије (уписане докторс-
ке студије); магистар техничких наука (уписане 
докторске студије); дипломирани инжењер тех-
нологије-мастер (уписане докторске студије); сту-
дент докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам и који показује смисао за наставни 
рад или магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Хемија
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII/1, VII/2 степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер технологије; дипломирани 
хемичар; дипломирани физикохемичар; маги-
стар техничких наука; магистар хемијских наука; 
магистар физико-хемијских наука, инжењер тех-
нологије (уписане дипломске студије); физико-
хемичар (уписане дипломске студије); хемичар 
(уписане дипломске студије); биохемичар (уписа-
не дипломске студије); студент мастер академских 
студија или специјалистичких студија који је пре-
тходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: остали услови за избор у звање настав-
ника утврђени су чланом 64 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 
44/10), а за избор у звање сарадника у настави 
и асистента утврђени су чланом 71 и 72 Закона о 
високом образовању.

Напомена: кандидат мора да испуњава општи пре-
дуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 
64 став 4 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тума-
чење, 97/2008 и 44/10) и дужан је да уз пријаву на 
конкурс достави и одговарајући доказ надлежног 
органа. Пријаве кандидата који не доставе тра-
жени доказ или не испуњавају овај услов неће се 
узети у разматрање. Пријаве кандидата са прило-
зима: биографија, библиографија (списак научних 
и стручних радова), радови, оверена фотокопија 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ 
о уписаним докторским/мастер студијама, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству, подносе се на адресу Факултета. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

пониШтење деЛа огЛаса 
агРономски факУЛтет
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Оглас објављен 18.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник у сва звања за ужу научну 
област Технологија биљних сировина.

јагодИна

пРедШкоЛска УстаноВа 
„деЧја Радост“
35210 Свилајнац

Васпитач предшколског 
образовања и васпитања
на одређено време ради замене 
раднице на породиљском одсуству
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају звање васпитача предшколског 
образовања и васпитања, стечено одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена, 
студијама другог степена, студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем, да имају доз-
волу за рад васпитача (положен испит за лицен-
цу), психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да су 
држављани Републике Србије, да су пунолетни. 
Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Уз пријаву кандида-
ти су дужни, да поред биографије приложе сле-
деће доказе: оверену фотокопију дипломе, доказ 
о положеном испиту за лиценцу, уверење о држа-
вљанству, уверење да се не води истрага, извод из 
матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Уверење о здравственој 
способности изабрани кандидат доставиће након 
одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Административни радник
на одређено време ради замене 
раднице на породиљском одсуству

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: IV степен, средња стручна спрема-еко-
номског или правног смера, гимназија, познавање 
рада на рачунару, да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад, да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да имају држављанство Репу-
блике Србије, да су пунолетни. Пријаве се могу 
поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни, да поред 
биографије приложе следеће доказе: оверену 
фотокопију дипломе, доказ о положеном испиту за 
лиценцу, уверење о држављанству, уверење да се 
не води истрага, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа, про-
веру психофизичких способности кандидата врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Уве-
рење о здравственој способности изабрани канди-
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дат доставиће након доношења одлуке о избору, а 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

испРаВка огЛаса 
теХноЛоШка ШкоЛа
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/561-697

Оглас објављен 05.09.2012. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
медицинске групе предмета, за 60% рад-
ног времена, исправља се и треба да гласи: 
наставник медицинске групе предмета, за 
50% радног времена.

поЉопРиВРедно-
ВетеРинаРска ШкоЛа
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

Наставник латинског језика
са 11% радног времена

УСЛОВИ: одговорајуће образовање прописано 
чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду, а проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима извршиће Национална служба за запо-
шљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Доказе о испуњености услова доставити 
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Право 
пријаве на конкурс имају сва заинтересована лица 
која испуњавају опште услове предвиђене зако-
ном и посебне услове предвиђене овим конкурсом. 
Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

оШ „ВУк каРаЏиЋ“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/472-460, 470-809

Библиотекар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
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).

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс, 
кандидати подносе: захтев (пријаву) за пријем у 
радни однос са кратком биографијом, диплому 
(уверење о дипломирању ако није издата дипло-
ма), уверење о држављанству-не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених. Наве-
дена документа доставити у оригиналу или у ове-
реној фотокопији. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности, а доказ о 
здравственој способности доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

сРедња ШкоЛа 
„сВиЛајнаЦ“
35210 Свилајнац
тел. 035/321-408

Наставник филозофије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
филозофије или дипломирани филозоф, положен 
стручни испит за лиценцу.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис 
уверења о положеном испиту за лиценцу, лекар-
ско уверење о здравственој способности, уверење 
о неосуђиваности, уверење о некажњавању, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, доказ о извршеној провери психофизич-
ких способности код надлежне службе за посло-
ве запошљавања. Документа која се прилажу као 
доказ о испуњености услова не могу бити старија 
од шест месеци, а копије морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број тел. 035/321-408.

КИКИнд а

гимназија са домом 
УЧеника за таЛентоВане 
УЧенике „боЉаи“
24400 Сента, Поштанска 18
тел. 024/816-700

Васпитач у дому ученика
на одређено време, на мађарском 
наставном језику (50% до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
50% најдуже до годину дана)

Професор биологије
са 40% радног времена, на мађарском 
наставном језику, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће високо образовање одређено чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
кандидат има психофизичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (уверење доставља 
само изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 

месеца или за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ прибавља школа службеним путем); да има 
држављанство РС; да има доказ о знању језика на 
ком се обавља настава.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: кратку 
радну биографију, диплому или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству или оверену фотокопију, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
дипломе да су стекли средње, више или високо 
образовање на мађарском језику или су положи-
ли испит по програму одговарајуће високошколске 
установе. Пријаве на конкурс слати на адресу шко-
ле. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Некомплетне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„дРагоЉУб УдиЦки“
Кикинда, Доситејева 43
тел/факс: 0230/22-530

Педагошки асистент
на одређено време дo 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава следеће услове: 
завршено средње образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добра заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, познавање ромског језика, 
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2010). 
Уз пријаву кандидат прилаже следећу документа-
цију (у оригиналу или оверену фотокопију): све-
дочанство о завршеном средњем образовању, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), сертификат о завршеном уводном моделу 
(обуци) за педагошког асистента у складу са Пра-
вилником о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2010). Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања-Установа ће прибавити службеним путем. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са крат-
ком биографијом и потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопија-
ма неће се узети у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

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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КосовсКа мИТровИЦа

оШ „ВЛадимиР назоР“
Јањево
38207 Доња Гуштерица

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања за наставника основне школе и подручја 
рада за педагога и психолога из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања-
високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије и специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, почев од 10.09.2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; поседовање 
дозволе за рад наставника или педагога или пси-
холога (лиценца); поседовање држављанства РС; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; 
обука и положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: уве-
рење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију-не старије од 6 месеци), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту, оригинал потврду о 
најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима тражиће се накнадно од 
изабраног кандидата, а пре закључења уговора 
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван за наве-
дена кривична дела-прибавља установа. Пријаве 
на конкурс са наведеном документацијом, канди-
дати достављају лично у секретаријат школе или 
поштом на адресу школе, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за избор директора школе“. Ближа оба-
вештења у вези конкурса могу се добити у школи. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

Висока теХниЧка ШкоЛа 
стРУкоВниХ стУдија 
из УРоШеВЦа
са привременим седиштем у Звечану
38227 Звечан, Бранислава Нушића 6
тел. 028/665-636, 665-106

Наставник за ужу научну област 
Примењена математика и 
математички модели у техници

УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стручне спреме, 
завршен природно-математички факултет-одго-
варајући смер, односно група предмета, докторат 
или магистратура из области којој припада нас-
тавни предмет и просечна цена најмање 08,00 у 
току студија, објављени стручни радови који пока-
зују способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајни системи
УСЛОВИ: VIII или VII/2 степен стучне спреме, завр-
шен саобраћајни факултет, одговарајући смер, 
односно група предмета, докторат из области 
којој припада наставни предмет, просечна оцена 
најмање 08,00 у току студија, објављени стручни 
радови који показују способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005), Статута ВТШСС Уро-
шевац, у складу са којима ће бити извршен избор 
кандидата и заснивање радног односа; уз пријаву 
доставити доказе о испуњавању услова конкурса, 
списак научних радова са неопходном индексним 
ознакама и саме радове, биографију са описом 
школско-образовне и радно-професионалне исто-
рије, доказ да кандидати нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за рад у државном органу (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и 
матичне књиге држављана, доказ о испуњеној 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад у просвети. Документа морају бити оригинали 
или оверене копије. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Додатне 
информације могу се добити на бројеве телефона: 
063/8300-453-директор; 063/8039-984-секретар.

Краг УјЕваЦ

пРаВни факУЛтет 
У кРагУјеВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559

Наставник у звању ванредни 
или редовни професор за ужу 
привредноправну научну област, 
са условима из чл. 64, а на 
период сагласно чл. 65 Закона о 
високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор прав-
них наука.

ОСТАЛО: други општи и посебни услови пропи-
сани Законом, Статутом и другим актима Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на горенаве-
дену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„поЛетаРаЦ“
34227 Баточина, Краља Петра I  73
тел. 034/6842-324

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема економ-
ског смера; положен државни испит; једна година 
радног искуства.

Домар
УСЛОВИ: средња стручна спрема-III или IV степен, 
положен возачки испит „Б“ категорије; једна годи-
на радног искуства.

Помоћни радник
УСЛОВИ: средња школа-III степен или завршена 
основна школа.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-

стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказ 
прибавља Установа). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњености услова тражених конкур-
сом (оверене фотокопије) слати на горенаведену 
адресу. За давање обавештења о конкурсу обрати-
ти се на број тел. 034/6842-324.

УниВеРзитет У кРагУјеВЦУ 
пРиРодно-математиЧки 
факУЛтет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Информациони системи у 
Институту за математику и 
информатику факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане 
докторске студије уже научне области за коју се 
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар 
рачунарских наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео најви-
ше један изборни период. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом 
факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

Асистент за ужу научну област 
Програмирање у Институту за 
математику и информатику 
факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане 
докторске студије уже научне области за коју се 
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар 
рачунарских наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор рачунарских наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео најви-
ше један изборни период. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом 
факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

Асистент за ужу научну област 
Алгебра и логика у Институту 
за математику и информатику 
факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане 
докторске студије уже научне области за коју се 
бира или VII/2 степен стручне спреме, магистар 
математичких наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен 
стручне спреме, доктор математичких наука који 
је изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10) и у наведеном звању провео најви-
ше један изборни период. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом 
факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

Наука и образовање
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ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати који 
конкуришу, поред општих услова треба да испуња-
вају и посебне услове прописане законом и наве-
деним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође 
дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалсифи-
ковања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

КраљЕво

маШински факУЛтет 
кРаЉеВо
36000 Краљево, Доситејева 19
тел. 036/383-377

Виши самостални референт
УСЛОВИ: VI или VII/1 степен стручне спреме, пра-
вник или дипломирани правник-завршене ака-
демске студије првог или другог степена, са позна-
вањем рада на рачунару. Уз пријаву доставити: 
биографију, оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, као и остале доказе од 
значаја за избор, пробни рад од 3 месеца. Прија-
ву доставити на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће се разматрати.

КрУшЕваЦ

маШинско-еЛектРотеХниЧка 
ШкоЛа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26

Секретар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати 
треба да имају одговарајуће образовање, звање: 
дипл. правник, одговарајуће искуство на посло-
вима и радним задацима за ово радно место, као 
да испуњавају остале опште услове за заснивање 
радног односа предвиђене Законом о раду. Прија-
ве са потпуном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

оШ „Раде додиЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Секретар
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер или дипло-
мирани правник на основним студијама у трајању 
од четири године, са положеним испитом за секре-
тара школе; услови прописани чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу 
доказе о испуњености услова: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стручној 
спреми; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за секретара школе 
и оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству. Пријаве са документацијом слати 
на горенаведену адресу.

осноВна ШкоЛа 
„јоВан јоВаноВиЋ змај“
37242 Стопања
тел. 037/727-497

Наставник немачког језика
са 89% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву 
кандидат треба да достави: доказ о одговарајућем 
образовању; доказ да има држављанство Репу-
блике Србије (извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству); доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (овај доказ се доставља пре 
закључења уговора о раду); доказ да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање-прибавља школа; радну биогра-
фију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

оШ „ЖабаРе“ У ЖабаРУ
37233 Врбница
тел. 037/882-218

Професор математике-
приправник
за 44,44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/203, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/2007, 
4/20, 07, 7/2008, 11/2008 и 5/2011), да кандидат 
испуњава опште услове предвиђене законом и 
посебне уалове предвиђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Домар
УСЛОВИ: III, IV и V степен стручне спреме, канди-
дати поред законом прописаних услова треба да 
поседују и положен курс о обуци за ложаче. Канди-
дати уз пријаву на конкурс подносе следећа доку-
мента као доказ о испуњавању услова за пријем у 
радни однос: диплому о стеченој стручној спреми 
(оверена фотокопија), уверење о положеном кур-
су за ложаче, уверење о држављанству Републике 
Србије. Пријаве са потпуном документацијом слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„наШа Радост“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Благајник
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања: IV степен стручне спре-
ме, економска школа, гимназија и сродне школе; 
познавање рада на рачунару; возачка дозвола 
„Б“ категорије; положен државни стручни испит 
по програму за средње образовање. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије; оверену фото-
копију трајног извода из матичне књиге рођених; 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Документа која се прилажу као 
доказ о испуњености услова не могу бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана од 

дана објављивања огласа. Пријаве са пратећом 
документацијом, слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације могу се добити лично или на број 
телефона: 037/788-346.

Шосо „ВесеЛин никоЛиЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17
тел. 037/446-700

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога, дипл. дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом, група математика.

Наставник математике
за 55% радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога, дипл. дефектолог са завршеном 
вишом педагошком школом, група математика.

Наставник српског језика и 
књижевности
за 78% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - олигофрено-
лог са савладаним програмом методике наставе 
српског језика, професор, односно дипл. фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност, професор, односно дипл. филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност, 
професор српског језика и књижевности, профе-
сор српске књижевности и језика, дипл. филолог 
за српски језик и књижевност, дипл. филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога.

Наставник за предмет познавање 
материјала у подручју рада 
текстилство и кожарство
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије тек-
стила, дипл. инжењер технологије, дипл. инжењер 
за текстилно инжењерство, дипл. инжењер тех-
нологије-одсек текстилно инжењерство, дипл. 
инжењер текстилно-машинске струке, дипл. 
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-
машинске струке, дипл. текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће, дипл. 
инжењер текстилне технологије, смерови меха-
ничко-текстилни или хемијско-текстилни, дипл. 
инжењер текстилног инжењерства-информатич-
ке струке. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога, дипл. дефектолог за методику 
наставе за предмете у подручју рада текстилство 
и кожарство.

Наставник за предмет текстилна 
влакна у подручју рада 
текстилство и кожарство
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије тек-
стила, дипл. инжењер технолог-одсеци текстил-
но инжењерство или текстилни, дипл. инжењер 
за текстилно инжењерство, дипл. инжењер тех-
нологије-одсек текстилно инжењерство, дипл. 
инжењер текстилно-машинске струке, дипл. 
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-
машинске струке, дипл. текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће, дипл. 
инжењер текстилне технологије, смерови меха-
ничко-текстилни или хемијско-текстилни, дипл. 
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инжењер текстилног инжињерства-информатич-
ке струке; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога, дипл. дефектолог за методику 
наставе за предмет у подручју рада текстилство и 
кожарство.

Наставник за предмет 
технологија графичког 
материјала у подручју рада 
хемије, неметали и графичарство
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер техноло-
гије, дипл. инжењер графичког инжењерства и 
дизајн, дипл. инжењер хемијског и биохемијског 
инжењерства; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога, дипл. дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада хемије, неметали и 
графичарство.

Наставник за предмет графичко 
обликовање и писмо у подручју 
рада хемија, неметали и 
графичарство
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар-графичар, дипл. 
инжењер графичког инжењерства и дизајн, дипл. 
графичар; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога, дипл. дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада хемија, неметали и 
графичарство.

Наставник за предмет 
технологија рада у подручју рада, 
хемија, неметали и графичарство
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, 
сви одсеци осим текстилног, дипл. инжењер гра-
фичког инжињерства и дизајна, дипл. графички 
инжењер; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога, дипл. дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада хемија, неметали и 
графичарство.

Наставник за предмет техничко 
цртање са машинским 
елементима у подручју рада 
машиство и обрада метала
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, про-
фесор машинства, дипл. педагог општетехничког 
образовања; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога, дипл. дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада машинство и обра-
да метала.

Наставник за предмет материјали 
и обрада метала у подручју рада 
машинство и обрада метала
за 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, про-
фесор машинства, дипл. инжењер технологије-
група неорганско-технолошка, дипл. инжењер 
металургије; наставници поред наведене стручне 
спреме морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дегектолога, дипл. дефектолог за методику наста-
ве за предмете у подручју рада машинство и обра-
да метала.

Наставник за предмет практична 
настава у подручју рада 
машинство и обрада метала
за 70% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, про-
фесор машинства, инжењер машинства, дипл. 
педагог општег образовања, виши стручни рад-
ник металске струке, наставник практичне наставе 
металске струке, наставник општетехничког обра-
зовања, бравар са положеним специјалистичким 
испитом, аутолимар са положеним специјалистич-
ким испитом. Наставници поред наведене стручне 
спреме морају имати стечено и најмање средње 
образовање за одговарајући образовани профил, 
такође наставници практичне наставе поред наве-
дене стручне спреме морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога, дипл. дефектолог-
олигофренолог са савладаним програмом методи-
ке машинства и обрада метала.

Наставник енглеског језика
за 70% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; наставници 
поред наведене стручне спреме морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност.

Наставник разредне наставе
за рад са ученицима лако метално 
ометеним у развоју, на одређено 
време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог олигофрено-
лог, дефектолог олиго смер.

Наставник разредне наставе
за рад са ученицима лако метално 
ометеним у развоју, на одређено 
време до 31.08.2013. године у својству 
приправника

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог олигофрено-
лог, дефектолог олиго смер.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидат треба 
да поседује физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин РС. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави доказе 
о испуњавању услова конкурса за радно место за 
које конкурише: доказ о одговарајућем образо-
вању и доказ о држављанству Републике Србије, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење)-подноси се пре закључења 
уговора о раду, доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа. Пријаве са потпуном документа-
цијом слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати у 
поступку избора кандидата. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

лЕсКоваЦ

пРедШкоЛска УстаноВа 
„ВУкиЦа митРоВиЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/255-366

Медицинска сестра за 
превентивну заштиту
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије; да 
има завршену средњу медицинску школу општег 
или педијатријског смера - IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит; радно искуство од 
најмање 1 године; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: краћу биографију 
(CV); уверење о држављанству; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду да кандидат поседује 
захтевано радно искуство; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење из казнене евиденције приба-
вља Установа по службеној дужности; уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом доставља се пре закључења уговора 
о раду. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од стране надлежног органа као доказ да 
су верне оригиналу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За 
ближе информације о конкурсу обратити се прав-
ној служби, на број телефона: 016/255-366.

осноВна ШкоЛа 
„станимиР ВеЉкоВиЋ 
зеЛе“
16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Директор

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања у складу са одредбама 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; поседовање дозволе за рад 
(лиценце); поседовање држављанства РС; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, непо-
стојање дискриминаторног понашања утврђеног 
у складу са законом; најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Дирек-
тор се бира на период од 4 године. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о држављанству РС (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених), оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
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образовању, оверен препис или оверену фото-
копију документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту, потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима. Пријаве слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 016/821-135.

нИш

оШ „ВУк каРаЏиЋ“
18000 Ниш, Београдска 2
тел. 018/252-976

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/2010), почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
испуњеност услова за наставника основне школе, 
за педагога и психолога; дозвола за рад; обука и 
положен испит за директора установе; најмање 5 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима (доказ доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење прибавља школа); држављанство Републи-
ке Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
биографске податке, односно радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; оверен пре-
пис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту (дозволи за рад); потврду о раду 
у области образовања; уверење да није осуђиван 
за горенаведена дела; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; остала докумен-
та која могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

новИ с а д

Висока теХниЧка ШкоЛа 
стРУкоВниХ стУдија
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Професор струковних студија 
за ужу стручну област Опште 
машинство

УСЛОВИ: завршен технички факултет; магистрату-
ра из одговарајуће области. Кандидати треба да 
испуњавају и опште услове предвиђене Законом 
о раду и Законом о високом образовању (чл. 64 
Закона).

Професор струковних студија 
за ужу стручну област Цивилна 
заштита
УСЛОВИ: завршен факултет друштвених наука; 
магистратура из одговарајуће области. Кандидати 
треба да испуњавају и опште услове предвиђене 
Законом о раду и Законом о високом образовању 
(чл. 64 Закона).

ОСТАЛО: За оба радна места, уз пријаву прило-
жити: доказе о испуњености услова, биографију, 
фотокопије диплома, списак објављених радова, 
као и саме радове.

осноВна ШкоЛа 
„петаР петРоВиЋ његоШ“
21460 Врбас, Улица палих бораца 34
тел. 021/707-170
e-mail: оsppnjegos@open.telekom.rs

Професор разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне преме, професор 
разредне наставе; наставник разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу. Поред општих услова, кандидати 
треба да испуњавају и посебне услове утврђене 
чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, 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-I, 4/2009-
II, 9/2009 и 3/2010). Уз пријаву доставити: оверен 
препис/фотокопију дипломе, уверење о психофи-
зичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора 
о раду за изабраног кандидата), уверење о држа-
вљанству РС, уверење о некажњавању прибавља 
школа по службеној дужности. Уверења не смеју 
бити старија од 6 месеци. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

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

Расписује конкурс за изборе у звања и засни-
вање радног односа за следећа радна места:

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Механика флуида
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке 
струке, област Техничко - технолошке науке, ужа 
научна дисциплина Механика флуида, педагошко 
искуство и услови прописани чланом 64 Закона о 
високом образовању.

Наставник у звање доцент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Електроника
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, технич-
ке струке, област Техничко - технолошке науке, 
ужа научна дисциплина Електроника, педагошко 
искуство у оквиру уже научне дисциплине, обја-
вљен рад из уже научне дисциплине у часопису 
ранга М21, искуство у руковођењу међународним 
пројектима и услови прописани чланом 64 Закона 
о високом образовању.

Наставник у звање доцент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Машинске 
конструкције, транспортни 
системи и логистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке 
струке, радно искуство у наставном процесу на 
предметима уно за коју се бира у трајању од 5 
година, учешће у научноистраживачким пројекти-
ма и објављени научни радови из уно за коју се 
бира и услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању.

Сарадник у звање асистент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Технологије 
транспортних система
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, техничке 
струке, област саобраћајно инжењерство и усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације или 
студент докторских студија).

Сарадник у звање асистент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Технологије 
транспортних система
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, техничке 
струке, област саобраћајно инжењерство и усло-
ви прописани чланом 72 Закона о високом обра-
зовању (одобрена тема докторске дисертације или 
студент докторских студија).

Сарадник у звање асистент за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Конструкције у 
грађевинарству
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област грађевинско инжењерство-мастер 
инжењер, радно искуство у наставном процесу 
у звању асистента на групи предмета Бетонске 
конструкције, уно Конструкције у грађевинарству 
и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању (одобрена тема докторске дисерта-
ције или студент докторских студија).

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инфоРмисаност 
сигУРност 
самопоУздање
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Сарадник у звање сарадник 
у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Енергетска електроника, 
машине и погони

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електро-
техничке струке-мастер инж. и услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању (студент 
мастер студија).

Сарадник у звање сарадник 
у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Графичко инжењерство и 
дизајн
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-
математичке струке-дипломирани биохемичар, 
мастер Аналитичар заштите животне средине и 
услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању (студент мастер студија).

Сарадник у звање сарадник 
у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно-
математичке струке, област Математика и услови 
прописани чланом 71 Закона о високом образо-
вању (студент мастер студија).

Сарадник у звање сарадник 
у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Наука о материјалима и 
инжењерски материјали

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинскe 
струке и услови прописани чланом 71 Закона о 
високом образовању (студент мастер студија).

Истраживач у звање истраживач 
сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област Инжењерство заштите животне 
средине и услови прописани Законом о научноис-
траживачкој делатности.

Истраживач у звање истраживач 
сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област Инжењерство заштите животне 
средине и услови прописани Законом о научноис-
траживачкој делатности.

Истраживач у звање истраживач 
сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област Инжењерство заштите животне 
средине и услови прописани Законом о научноис-
траживачкој делатности.

Истраживач у звање истраживач 
сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област Инжењерство заштите животне 
средине и услови прописани Законом о научноис-
траживачкој делатности.

Истраживач у звање истраживач 
сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Инжењерство заштите 
животне средине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техничке 
струке, област Инжењерство заштите животне 
средине и услови прописани Законом о научноис-
траживачкој делатности.

ОСТАЛО: приложити: пријаву на конкурс сa пре-
цизно наведеном називом уже научне области. 
Докази о испуњености услова конкурса: краћу био-
графију, фотокопије диплома, доказ о држављан-
ству, списак објављених научних радова, књиге и 
саме радове. Комисија ће разматрати само благов-
ремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 7 
дана од дана објављивања.

панчЕво

оШ „ЖаРко зРењанин“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Професор немачког језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

Професор математике
са 88% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: диплома о одговарајућем образовању 
или оверена фотокопија, уверење о држављан-
ству Републике Србије, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о некажњавању-не старије од 
6 месеци, молба за жељено радно место. Прове-
ру психофизичких способности захтева школа код 
надлежне Националне службе за запошљавање. 
Кандидат приликом заснивања радног односа дос-
тавља лекарско уверење. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве доставити на адресу школе.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„наШа Радост“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Директор

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена-дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за васпитача 
или стручног сарадника; поседовање дозволе за 
рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања утврђеног у складу са законом; 
најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. За директора може да буде 
изабран и васпитач који уз испуњеност осталих 
услова има одговарајуће образовање из члана 8 
став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање на студијама првог 
степена, студијама у трајању од три године или 
више образовање) и најмање десет година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Директор се бира на период од четири 
године. Директору мирује радни однос за време 
првог изборног периода на радном месту са кога је 
изабран. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о држављанству (извод из књиге рођених или 
уверење о држављанству), оверен препис (фото-
копију) дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис (фотокопију) документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно о стручном испиту; потврду 
о радном искуству; преглед кретањау служби са 
биографским подацима, доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
Предшколске установе и на број тел. 063/7862-567.
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пРедШкоЛска УстаноВа 
„гаЛеб“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Медицинска сестра-васпитач
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен), 
медицинска сестра-васпитач и најмање 1 година 
радног искуства.

Спремачица
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године
2 извршиоца

Сервирка
на одређено време, најдуже до краја 
школске 2012/2013. године

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву доставља: уверење 
о држављанству Републике Србије, оверену фото-
копију трајног извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе, односно сведочан-
ства, лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности, уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (чл. 120 став 1 тач. 3 
Закона о основима система образовања и васпи-
тања-“Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

Напомена: пре закључивања уговора о раду, иза-
брани кандидат је дужан да поднесе уверење о 
здравственој способности за рад, док је предш-
колска установа дужна да по службеној дужности 
прибави уверење да кандидат није осуђиван за 
горенаведена кривична дела. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

оШ „јоВан ШеРбаноВиЋ“
12316 Крепољин

Наставник српског језика
са 5 часова недељно (27,77% радног 
времена)

Наставник математике
са 4 часа недељно (22,22% радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајућег образовања, лекарско уверење о спо-
собности за рад, да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање шест месеци или да није правоснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело против 
достојанства личности и морала, полне слободе, 
без обзира на изречену санкцију, да има држа-
вљанство Републике Србије. Зарада се обрачунава 
према одредбама Посебног колективног уговора 
за основне школе Републике Србије. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Контакт телефон: 012/642-190.

Помоћни радник
за рад у Близнаку

УСЛОВИ: најмање основно образовање, лекарско 
уверење о способности за рад, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање шест месеци или да није 
правоснажном пресудом осуђен за кривично дело 
против достојанства личности и морала, пол-
не слободе, без обзира на изречену санкцију, да 
има држављанство Републике Србије. Зарада се 
обрачунава према одредбама Посебног колекти-
вног уговора за основне школе Републике Србије. 
Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Контакт телефон: 012/642-
190.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„ЉУбиЦа ВРебаЛоВ“
12000 Пожаревац, Љубице Вребалов 1
тел. 012/210-308

Васпитач
са 72,7% радног времена
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
или првог степена за образовање васпитача, у 
складу са Законом о високом образовању или VI 
степен стручне спреме, виша школа за образо-
вање васпитача; поседовање опште здравствене 
способности; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код директора и секретара 
Предшколске установе „Љубица Вребалов“, Пожа-
ревац и на број телефона: 012/210-308.

оШ „сЛободан јоВиЋ“
12256 Волуја
тел. 012/880-100

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у централној школи 
у Волуји

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у подручном 
одељењу у Дубоки

Наставник математике
за 90% радног времена (16 часова 
недељно), за рад у подручном 
одељењу у Раденки

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 10% радног времена

Наставник информатике и 
рачунарства
за 5% радног времена

Наставник историје
за 35% радног времена

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
(до повратка радника са боловања)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
предвиђене чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 51/2011), а одговарајуће 
образовање према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних програма у основној школи. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс доста-
ве: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању-оригинале или овере-
не фотокопије-не старије од шест месеци. Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши Национална служба за 
запошљавање. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Пријаве се подносе на адресу школе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 012/880-100.

прИјЕпољЕ

осноВна мУзиЧка ШкоЛа 
пРијепоЉе
31300 Пријепоље, Санџачких бригада 2
тел/факс: 033/712-860

Наставник клавира корепетиције
за рад у матичној школи у Пријепољу 
и ИО Прибој и Нова Варош
3 извршиоца

Наставник клавира корепетиције
за 26% норме, за рад у матичној 
школи у Пријепољу и ИО Прибој

Наставник флауте
за 10% норме, за рад у матичној 
школи у Пријепољу

Наставник хармонике
за рад у матичној школи у Пријепољу 
и ИО Прибој и Нова Варош
2 извршиоца

Наставник хармонике
за 9% норме, за рад у ИО Нова Варош

Наставник солфеђа
за 80% норме, за рад у ИО Прибој и 
Нова Варош

Наставник солфеђа
за 87% норме, на одређено време 
до завршетка школске 2012/2013. 
године, за рад у матичној школи у 
Пријепољу

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: стручна спрема 
утврђена одредбама закона за рад у музичкој шко-
ли и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, да кандидат испуњава услове за наставника 
школе, да није осуђиван и да није под истрагом, да 
је држављанин РС.
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оШ „10. октобаР“
Доње Бабине
31300 Пријепоље

Наставник математике
са 16 часова (88% норме), на 
одређено време за школску 
2012/2013. годину (до 31.08.2013. 
године)

Професор разредне наставе
за рад у ИО Горње Бабине, са 40 
часова (100% норме), на одређено 
време за школску 2012/2013. годину 
(до 31.08.2013. године)

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају потреб-
не услове у складу са законом.

гимназија пРибој
31330 Прибој, Немањина 37

Стручни сарадник педагог
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 70% радног времена

Професор физике
са 5 часова (25% норме), на одређено 
време за школску 2012/2013. годину

Професор музичке уметности
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 10 часова недељно (50% 
норме)

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у Гиманазији, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци или да нису правос-
нажном пресудом осуђени за кривично дело про-
тив достојанства личности и морала. Уз пријаву, 
кандидати су дужни да доставе: фотокопију или 
препис дипломе, уверење о држављанству-не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књге рођених-
не старији од 6 месеци и уверење да нису осуђива-
ни-не старије од 6 месеци.

оШ „бЛагоје поЛиЋ“
Кратово
31337 Бања код Прибоја

Наставник математике
за 88,89% радног времена (16 
часова), на одређено време за 
школску 2012/2013. годину

Наставник физике
за 30% радног времена (6 часова), 
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
ван пресудом за кривично дело у складу са чланом 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: 
оверену копију или препис дипломе о завршеном 
образовању, оверену копију уверења о држављан-
ству РС, оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, уверење МУП-а да није осуђиван за кри-
вична дела и да се против њега не води кривични 
поступак.

осноВна ШкоЛа 
„кнезоВа РаШкоВиЋа“
31322 Божетићи
Нова Варош
тел. 033/672-223

Наставник физике
за 6 часова недељно (30% норме)

УСЛОВИ: професор физике; обавезан пробни рад 
од 3 месеца.

Наставник математике
за 16 часова недељно (90% норме)

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар, професор информатике-математике; 
обавезан пробни рад од 3 месеца.

Наставник руског језика
за 8 часова недељно (44,44% норме)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за руски језик и књижевност; обавезан пробни 
рад од 3 месеца.

Наставник музичке културе
за 5 часова недељно (25% норме)

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музи-
чар-музички педагог, дипломирани музички педа-
гог; обавезан пробни рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: услови су према Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у ОШ и чл. 8 и 120. Закона о основама система 
образовања и васпитања.

смЕдЕрЕво

текстиЛно-теХноЛоШка 
и поЉопРиВРедна ШкоЛа 
„деспот ЂУРаЂ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена помоћника 
директора до 31.08.2013. године, за 
67% радног времена

УСЛОВИ: уз пријаву кандидати подносе: оверену 
фотокопију дипломе VII/1 степен стручне спреме 
у наведеном занимању, уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од 6 месеци. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања.

оШ „ЂоРЂе јоВаноВиЋ“
11407 Селевац
тел. 026/371-090

Професор математике
УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајућу 
школску спрему прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. 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), услове предвиђене чла-
ном 8 став 2 Закона и члана 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
без обзира на искуство и да кандидат испуњава 
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас доставити: овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре 
пријема у радни однос. Доказ о неосуђеваности 
кандидата прибавља установа. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњењу услова слати 
на адресу школе, а додатне информације могу се 
добити на број телефона: 026/371-090.

оШ „бРана јеВтиЋ“
11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником 
о ораганизацији и систематизацији послова у ОШ 
„Брана Јевтић“ Кусадак. Потребно је да кандидат 
има одговарајуће образовање у складу са Законом 
и Правилником о ораганизацији и систематизацији 
послова у ОШ „Брана Јевтић“ Кусадак, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети краћу био-
графију и доказе о испуњености услова, оригинал, 
препис или фотокопију оверену од стране надлеж-
ног органа следећих докумената: уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (на новом обрасцу, без обзира 
на датум издавања), доказ о стеченом образовању, 
ако је кандидат положио стручни испит или испит 
за лиценцу уверења о истом. Доказ о испуње-
ности услова да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима подноси се пре закључења уговора о раду, а 
доказ да лице није осуђивано према чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања-прибавља установа-школа. Пријаве 
на конкурс, са доказима о испуњености услова за 
рад на наведеним пословима кандидати подносе 
школи, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

УстаноВа за пРедШкоЛско 
Васпитање и обРазоВање 
„наШа Радост“
11300 Смедерево, Војводе Мишића 4
тел. 026/222-158

Медицинска сестра-васпитач-
приправник
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање (заврше-
на средња медицинска школа, смер васпитачки)-
подноси се уз пријаву на конкурс, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом-подноси се пре закључења уговора о раду, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009)-подноси се пре закључења уговора о 
раду, да има држављанство Републике Србије-под-
носи се уз пријаву на конкурс. Уз пријаву на кон-
курс приложити: доказ о поседовању држављан-
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ства Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених), оверен 
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној 
спреми. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Педагог стручни сарадник-
приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање (завршен 
Филозофски факултет-група педагодија)-подноси 
се уз пријаву на конкурс, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом-подноси 
се пре закључења уговора о раду, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)-под-
носи се пре закључења уговора о раду, да има 
држављанство Републике Србије-подноси се уз 
пријаву на конкурс. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), оверен препис (фотоко-
пију) дипломе о стеченој стручној спреми. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Васпитач-приправник
на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање (завр-
шена виша или висока школа за образовање 
васпитача)-подноси се уз пријаву на конкурс, да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом-подноси се пре закључења 
уговора о раду, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009)-подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, да има држављанство Репу-
блике Србије-подноси се уз пријаву на конкурс. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о поседо-
вању држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рође-
них), оверен препис (фотокопију) дипломе о сте-
ченој стручној спреми. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

осноВна ШкоЛа 
„ХеРој РадмиЛа 
ШиШкоВиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/322-060

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: да кандидат поседује стручну спрему 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 
026/322-060.

сомбор

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

Стручни сарадник-школски 
педагог
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана-
породиљско одсуство
УСЛОВИ: кандидати треба да поред општих усло-
ва испуњавају и посебан услов: у погледу стручне 
спреме према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. 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); да су држављани Републике Србије; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима и децом; да нису правоснаж-
но осуђивани за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примања и давања 
мита, за кривично дело из групе кривични дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Поред 
пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и 
оверене копије докумената којима се доказује да 
испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом 
стручном образовању и уверење о држављанству 
Републике Србије. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања.

оШ „ЖаРко зРењанин“
25260 Апатин, Српских владара 25
тел. 025/773-316

Професор српског језика
са 70% радног времена

Професор математике

Професор физике

Професор немачког језика
са 50% радног времена

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2012/2013. годину

УСЛОВИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА: поред законом 
прописаних општих услова, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: да има одго-
варајуће образовање (прописаним образовањем 
сматра се стручна спрема прописана Правилни-
ком о врсти стручне спреме за које се расписује 
конкурс); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти доказ о одговарајућем образовању и уверење о 
држављанству издато у претходних шест месеци. 
Лекарско уверење доставља се при закључењу 
уговора о раду, а доказ о неосуђивању прибавља 
школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

мУзиЧка ШкоЛа 
„петаР коњоВиЋ“
25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 9
тел. 025/22-054

Наставник гитаре

Наставник гитаре
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-гитариста.

Наставник клавира

Корепетитор и наставник клавира
са 70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-пијаниста.

Наставник хармонике
са 54% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-акордеониста.

Наставник виолине
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-виолиниста.

Наставник флауте
са 35% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни музичар-флаутиста.

Наставник енглеског језика
са 15% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, про-
фесор енглеског језика.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: кандидати, уз 
биографске податке подносе следећу документа-
цију: оригинал или оверену фотокопију дипломе, 
уверење да нису под истрагом, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење се доноси при 
закључењу уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање-прибавља школа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања. Молбе 
се могу доставити лично или поштом у затвореним 
ковертама, са назнаком: „За конкурс (назив радног 
места), не отварати“, на адресу школе, канцела-
рија секретаријата. Контакт особа: Срђан Марија-
новић, број тел. 025/480-100.

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

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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кУЛтУРни ЦентаР кУЛа
25230 Кула, Јосипа Крамера 3
тел. 025/722-477

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног сме-
ра, најмање три године радног искуства у области 
културе или сродним делатностима, предлог про-
грама и развоја Установе. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, извод из матичне књи-
ге држављана РС, потврду о некажњавању, рад-
ну биографију са прегледом којима доказује своје 
организационе способности. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

оШ „бРанко РадиЧеВиЋ“
25250 Оџаци, Васе Пелагића 60
тел. 025/742-361

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају опште 
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и чл. 2 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни пре-
глед“, бр. 3/2010); уз пријаву се подноси: ориги-
нал или оверена фотокопија одговарајуће дипло-
ме; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; пријаве се подносе на адресу шко-
ле. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања.

гимназија и економска 
ШкоЛа „јоВан јоВаноВиЋ 
змај“
25250 Оџаци, Сомборска 18
тел. 025/5742-434, 5746-166

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
неге детета, са 46% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-VII/1 сте-
пен стручне спреме; за наставника српског јези-
ка и књижевности може конкурисати професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност, професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима, 
професор југословенске књижевности са страним 
језиком, професор српског језика и књижевности, 
професор српског књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин РС; доказ о 
испуњености услова из става 1 тач. 1 и 4 подноси 

се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог 
члана пре закључења уговора о раду; доказ из 
става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа; уз 
пријаву на конкурс кандидат је обавезан да прило-
жи: радну биографију; оригинал диплому или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
VII/1 степена; оригинал извод или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених издато 
после 28.12.2009. године или уверење о држа-
вљанству, односно оверену фотокопију уверења о 
држављанству-не старије од 6 месеци; пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

срЕмсК а мИТровИЦа

УстаноВа за пРедШкоЛско 
Васпитање и обРазоВање 
„поЛетаРаЦ“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу 
са законом.

Васпитач
на одређено време до повратка 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу 
са законом.

Васпитач-приправник
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или основне академске студије) 
у трајању од три године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) - васпитач, у складу 
са законом.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање-I степен струч-
не спреме, основна школа.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс, канди-

дати треба да приложе: уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија који не могу да 
буду старији од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија); оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању. Доказ који 
се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом подноси се приликом 
пријема у радни однос, а доказ који се односи на 
неосуђиваност кандидата прибавља Установа. На 
пријави за конкурс обавезно назначити на које 
радно место кандидат конкурише. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу, а ближе информа-
ције се могу добити на број телефона: 022/479-137.

сУбоТИЦ а

Висока ШкоЛа 
стРУкоВниХ стУдија за 
обРазоВање ВаспитаЧа 
и тРенеРа
24000 Суботица, Банијска 67
тел. 024/547-870

Професор струковних студија за 
ужу област Медицинских наука

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, високо обра-
зовање, докторске студије, докторат из области 
медицинских наука.

Професор струковних студија за 
ужу област Физичко васпитање и 
спорт

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, високо обра-
зовање, докторске студије или докторат из обла-
сти физичког васпитања и спорта.

Предавач за ужу област 
Менаџмента
на одређено време 60 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, високо 
образовање, магистратура из области економских 
наука.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Високе школе 
струковних студија за образовање васпитача и 
тренера у Суботици, Правилником о ближим усло-
вима и поступку за избор у звање наставника, 
Правилником о систематизацији послова и рад-
них задатака школе, а у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за које посе-
дују потврду да су прихваћени за објављивање до 
момента пријаве на конкурс, доказ о педагошком 
искуству, доказ о држављанству, фотокопију лич-
не карте. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних 
органа поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у оба-
вљању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Комисија ће у 
року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс, сачинити извештај о пријављеним канди-
датима и ставити га на увид јавности на период 
од 15 дана, о чему ће кандидати бити обавештени 
путем огласне табле и сајта школе.

Наука и образовање
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заВод за кУЛтУРУ 
ВојВоЂанскиХ ХРВата
24000 Суботица, Харамбашићева 14
тел. 024/535-533

Равнатељ
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: осим општих услова прописаних пози-
тивним законским прописима, кандидати морају 
испуњавати и посебне услове: висока стручна 
спрема друштвеног смера, најмање пет годи-
на радног искуства у подручју културе, науке и 
уметности, истакнути резултати у подручју култу-
ре Хрвата у Војводини, као и у промоцији права 
хрватске мањинске заједнице у Војводини, пре-
бивалиште на територији АП Војводине, да нису 
осуђивани и да се не води истражни или кривични 
поступак за кривично дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у јавној установи, знање 
хрватског језика.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву обавезно прилажу 
доказе о испуњавању тражених посебних услова, 
као и предлог програма рада и развоја Завода за 
културу војвођанских Хрвата за мандатни пери-
од. Пријаве са биографијом подносе се Управном 
одбору Завода за културу војвођанских Хрвата, у 
року од 15 дана од дана објављивања, лично или 
поштом на адресу Завода за културу војвођанских 
Хрвата, 24000 Суботица, Харамбашићева 14, са 
назнаком: „Јавни конкурс за равнатеља“. Небла-
говремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

шабаЦ

економско-тРгоВинска 
ШкоЛа
15000 Шабац, Масарикова 29

Административни радник-
благајник

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, завр-
шена средња школа економске струке, испуњеност 
општих услова предвиђених законом.

ОСТАЛО: пријаву са потребним документима који-
ма се доказује испуњеност услова, диплома о завр-
шеној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење о некажња-
вању-не старије од 6 месеци, доставити у секрета-
ријат школе, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

оШ „богосаВ јанкоВиЋ“
31242 Кремна
тел. 031/3808-495

Професор музичке културе
са 75% радног времена (25% матична 
школа, 25% у ИО Биоска и 25% ИО 
Мокра Гора)

Професор руског језика
са 44% радног времена, за рад у ИО 
Биоска

Професор разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. 
године, за рад у ИО Мокра Гора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, а у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника.

ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака.

оШ „стеВан ЧоЛоВиЋ“
31230 Ариље, Браће Михајловића 8
тел. 031/891-953

Наставник руског језика
са 67% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са 
функције

Наставник музичке културе
са 45% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат уз пријаву 
подноси доказ о стручној спреми и држављанство. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

осноВна ШкоЛа 
„јездимиР тРипкоВиЋ“
Латвица
31236 Дивљака
тел. 031/3899-357

Наставник физике
са 60% норме, за рад у матичној 
школи и ИО Трешњевица

Наставник руског језика
са 88% норме, за рад у матичној 
школи и ИО Трешњевица

Наставник музичке културе
са 50% норме, за рад у матичној 
школи и ИО Трешњевица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних 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 усло-
ве предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидати тре-
ба да доставе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду, док доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Пријаве доставити на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

осноВна ШкоЛа за 
сЛУШно оШтеЋенУ деЦУ 
„миодРаг В. матиЋ“
31000 Ужице, Лапчевићева 1
тел. 031/563-690

Наставник ликовне културе
са 30% норме

УСЛОВИ: дипломирани сликар.

Наставник физичког васпитања
са 40% норме

УСЛОВИ: професор физичког васпитања.

Логопед

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог логопед.

Тифлопедагог
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог тифлопедагог.

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава услове 
утврђене Законом о основама система образовања 
и васпитања, као и услове наведене у Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника, васпитача 
и стручних сарадника у основној школи за глуве. 
Лица која конкуришу на радна места наставника 
могу да изводе наставу уколико су на ФАСПЕР-у 
оспособљена за рад са ученицима са сметњама 
у развоју. Пријаве са потпуном документацијом: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству (до 6 месеци); оверена копија дипломе, 
доставити на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. За додатне информације звати на број тел. 
031/563-690. Изабрани кандидат је дужан да по 
пријему у радни однос дистави лекарско уверење 
о психичкој и здравственој способности за рад. 
Доказ о некажњавању прибавља школа.

осноВна ШкоЛа 
„миодРаг миЛоВаноВиЋ 
ЛУне“
31205 Каран
тел. 031/803-243

Наставник физике
са 70% радног времена, за рад у 
матичној школи, ИО Рибашевина и ИО 
Луново село

Наставник математике
са 44% радног времена, за рад у ИО 
Рибашевина

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и из Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове прописане одредбама чл. 120 и 
123 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
кратку биографију; доказ о држављанству РС (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (осим приправника или других 
лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар
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теХниЧка ШкоЛа 
„Радоје ЉУбиЧиЋ“
31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

Наставник математике
са 80% радног времена, на одређено 
време у својству приправника, 
најдуже 2 године

Наставник математике
са 50% радног времена, за рад са 
ученицима глувим и наглувим и лако 
ментално ометеним, на одређено 
време у својству приправника, 
најдуже 2 године

Наставник дипломирани 
економиста
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидати који конкуришу потребно је 
да испуњавају услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 
одговарајуће образовање у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама, а за наставника за рад са уче-
ницима глувим и наглувим и лако ментално оме-
теним у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и сарад-
ника у настави у средњим школама које остварују 
наставни план и програм за ученике наглуве и глу-
ве и лако ментално ометене у развоју. Претходну 
проверу психофизичких способности за настав-
нике врши Национална служба за запошљавање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу доказ о 
образовању и држављанство РС. Пријаве слати на 
адресу школе.

осноВна ШкоЛа 
„нада матиЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/513-236

Професор математике
са 89% радног времена, за рад у ИО 
Гостиница

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију допломе и уверење о држа-
вљанству. Пријаве доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 
031/517-589.

ваљЕво

пРВа осноВна ШкоЛа
14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
енглеског језика. Поред наведених услова, потреб-
но је да кандидати испуњавају и услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања.

Педагог
на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
педагог. Поред наведених услова, потребно је да 

кандидати испуњавају и услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања.

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
српског језика и књижевности. Поред наведених 
услова, потребно је да кандидати испуњавају и 
услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
српског језика и књижевности. Поред наведених 
услова, потребно је да кандидати испуњавају и 
услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да поднесу доказе о 
испуњености услова: оригинал или оверену фото-
копију дипломе или уверења о стручној спреми и 
уверење о држављанству. Пријаве са документа-
цијом слати на горенаведену адресу, у року од 15 
дана од дана објављивања.

УниВеРзитет сингидУнУм 
посЛоВни факУЛтет 
ВаЉеВо
14000 Ваљево, Железничка 5
тел. 014/292-611

Наставник у звање ванредног 
професора за научно-стручне 
области Економске науке и 
Социолошке науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005) и Статута факултета. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу.

Наставник у сва звања за научно-
стручну област Правне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор прав-
них наука. Кандидати поред општих услова треба 
да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005) и Статута факултета. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу.

Наставник у звање доцента за 
научно-стручну област Економске 
науке, уже стручне области 
Финансије и Рачуноводство и 
ревизија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор еко-
номских наука. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005) и Статута факултета. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу.

вршаЦ

оШ „мЛадост“
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Наставник енглеског језика
са 97,78% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и 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, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да поред краће биографије доставе 
у оригиналу или у овереном препису/фотокопији 
следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству-не старије од 
шест месеци и диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми. Доказ о неосуђиваности приба-
вља школа службеним путем. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способностима 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат по коначности одлуке 
о избору кандидата, а пре закључења уговора о 
раду. Директор ће направити ужи избор кандидата 
који се упућују у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријава на претходну проверу психо-
физичких способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од 
стране школе. У року од осам дана од добијања 
резултата провере, директор прибавља мишљење 
школског одбора. Директор доноси одлуку о избо-
ру кандидата у року од 8 дана од дана 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 горенаве-
дену адресу.

оШ „ЖаРко зРењанин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел/факс: 013/893-050

Наставник немачког језика
са 89% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице под условима приписаним законом, и ако има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 8 став 1 
и 2 тач. 1 и 2 и става 3 и члана 120 Закона осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
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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, 9/09, 3/10), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву са биографијом, кандида-
ти прилажу: доказ о одговарајућем образовању 
(диплома); уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Документа подносити у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„сРеЋно детињстВо“
26360 Пландиште, Карађорђева бб
тел. 013/861-216

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, 
виша или средња стручна спрема економске стру-
ке, положен стручни испит (поседовање сертифи-
ката); да кандидат има одговорајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Све пријаве са приложеном доку-
ментацијом предати Установи у времену од 09,00 
до 12,00 часова или поштом, на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације 
могу се добити на горенаведени број телефона.

осноВна ШкоЛа 
„јоВан стеРија попоВиЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114
тел. 013/834-509, 834-573
e-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник биологије
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство)

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 120 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: 1. да има 
одговарајуће образовање: професор биологије; 
дипломирани биолог; дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог, смер заштите животне сре-
дине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани 
професор биологије и хемије; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-

условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: доказ о одгова-
рајућем образовању (диплому); доказ о држа-
вљанству (уверење); извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о испуњености услова под тач. 2 
(лекарско уверење)-кандидат прилаже пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о испуњености усло-
ва под тач. 3 (уверење о неосуђиваности)-приба-
вља школа. Докази који се прилажу морају бити 
у оригиналу или оверена фотокопија. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

за јЕчар

теХниЧка ШкоЛа
19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350

Стручни предмети економске 
и туристичке струке-више 
теоријских предмета
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Стручни предмети грађевинске 
струке-више теоријских предмета
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, са 
87,97% радног времена

УСЛОВИ ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: кандидати треба 
да испуњавају услове у складу са чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 52/2011...). У погледу струч-
не спреме, кандидати треба да испуњавају услове 
у складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 13/2007, 7/2008, 
10/2008 и 11/2008), да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да нису осуђивани правоснажном 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије. Кандидати уз пријаву на 
конкурс достављају доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме и уверење о држављан-
ству. Здравствено уверење достављају кандидати 
пре закључења уговора о раду, а доказ да канди-
дат није осуђиван за наведена кривична дела при-
бавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања.

зрЕЊанИн

оШ „бРаЋа стефаноВиЋ“
23245 Неузина, Ђуре Рашкова 70а
тел. 023/852-203

Професор математике
са 90% норме

Професор немачког језика
са 44% норме

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и услове 
прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и да има одговарајуће 
образовање: VII/1 степен стручне спреме, одгова-
рајуће образовање у наведеном занимању, према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гла-
сник РС“, бр. 6/96, 3/99 ... и 3/10); држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима-доставља изабрани кандидат 
пре потписивања уговора о раду. Уверење да кан-
дидат није осуђиван-школа прибавља по службе-
ној дужности. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаву са потребном докумен-
тацијом за заснивање радног односа, доставити на 
горенаведену адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се 
разматрати. О резултатима конкурса кандидати ће 
бити обавештени у законском року.

оШ „миЛоје ЧипЛиЋ“
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

Стручни сарадник-библиотекар
УСЛОВИ: дипломирани библиотекар - информа-
тичар; професор, односно дипломирани филолог 
језика и књижевности; професор, односно дип-
ломирани филолог за општу књижевност са тео-
ријом књижевности; професор разредне наставе; 
професор језика и књижевности, односно књижев-
ности и језика, смер за библиотекарство; профе-
сор, односно дипломирани филолог књижевности 
и језика; професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности; професор српског јези-
ка и књижевности; професор српске књижевнос-
ти и језика са општом књижевношћу; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југословен-
ску књижевност и општу књижевност. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: из чла-
на 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), и то: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да су 
држављани Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми (овера-не старија од 6 месе-
ци), оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (овера-не старија од 6 месеци), оверену 
фотокопију држављанства (овера-не старија од 6 
месеци). Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима кандидати ће доставити пре закључења 
уговора о раду, а доказ о некажњавању прибавља 
установа. Кандидати који испуњавају горенаве-
дене услове биће упућени на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са потребном документацијом 
доставити поштом, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, са назнаком: 
„За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на број телефона: 
023/771-109.

зРењанинска гимназија
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

Професор историје
на одређено време, са 55% радног 
времена-члан 132 став 6 тачка 1, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у Гимназији („Сл. гласник СРС-Просвет-
ни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/08, 3/99, 4/99, 
3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 
8/2011), наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада може да изводи: професор историје, 
дипломирани историчар. На основу члана 120 
став 1 тач. 1-4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), кандидат треба да испуњава следеће 
услове: одговарајуће образовање-диплома или 
оверена фотокопија-уз пријаву; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење доставља сам 
кандидат, уверење о психофизичкој способности 
- прибавља школа; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
прибавља школа), да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству, кандидат под-
носи уз пријаву на конкурс).

Спремачица
УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: да је држављанин РС (уверење о 
држављанству или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них-да је пунолетан (уверење из књиге рођених 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
да има одговарајуће образовање-бар I степен 
стручне спреме, диплома или оверена фотокопија 
дипломе; да није под истрагом (уверење из суда). 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Запечаћене молбе са 
потпуном документацијом слати на горенаведену 
адресу. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

економско-тРгоВинска 
ШкоЛа „јоВан тРајкоВиЋ“
23000 Зрењанин

Наставник економске групе 
предмета (основи економије, 
пословна економија, финансијско 
пословање, агенцијско и 
хотелијерско пословање)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник економске групе 
предмета (рачуноводство и 
књиговодство)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најдуже до 31.08.2013. године, са 
45% радног времена

Наставник економске групе 
предмета (канцеларијско 
пословање)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најдуже до 31.08.2013. године, са 
50% радног времена

Наставник економске групе 
предмета (рачуноводство, основи 
економије, пословна економија, 
економика предузећа, економика 
туризма, практична настава за 
трговце)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: дипломирани еко-
номиста; психофизичка и здравствена способност 
за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривична дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених мађународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије.

Наставник географије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
са наставом на мађарском језику, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: професор геогра-
фије; дипломирани географ; професор историје - 
географије; дипломирани географ-просторни пла-
нер; дипломирани професор географије - мастер; 
психофизичка и здравствена способност за рад са 

ученицима, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кри-
вична дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених мађународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије.

Наставник математике на 
мађарском језику
са 22% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломи-
рани математичар - теоријска математика; дип-
ломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије); дипломирани 
информатичар; професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор 
физике - математике; професор биологије - мате-
матике; дипломирани професор математике - мас-
тер; дипломирани математичар - мастер; профе-
сор математике - теоријско усмерење; професор 
математике - теоријски смер; професор информа-
тике - математике; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дип-
ломирани математичар - информатичар; дипломи-
рани математичар - математика финансија; дип-
ломирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
математике и рачунарства; психофизичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима, да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држа-
вљанство Републике Србије.

Наставник здравствене културе и 
исхране на мађарском језику
са 20% радног времена

Наставник здравствене културе и 
исхране
са 30% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: доктор медицине; 
психофизичка и здравствена способност за рад са 
ученицима, да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кри-
вична дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
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заштићених мађународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, држављанство Републике Србије.

Наставник ликовне културе на 
мађарском језику
са 5% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: професор ликовних 
уметности; дипломирани сликар - професор ликов-
не културе; академски сликар - ликовни педагог; 
дипломирани вајар - професор ликовне културе; 
академски вајар - ликовни педагог; дипломирани 
графички дизајнер - професор ликовне културе; 
академски графичар - ликовни педагог; дипломи-
рани графичар - професор ликовне културе; дип-
ломирани уметник фотографије - професор ликов-
не културе; дипломирани уметник нових ликовних 
медија - професор ликовне културе; дипломира-
ни графичар визуелних комуникација - професор 
ликовне културе; професор или дипломирани 
историчар уметности; дипломирани сликар; дип-
ломирани вајар; дипломирани графичар; дипло-
мирани графички дизајнер; дипломирани архите-
кта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар 
зидног сликарства; лице са завршеним факулте-
том примењених уметности; лице са завршеним 
факултетом ликовних уметности; психофизичка и 
здравствена способност за рад са ученицима, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држа-
вљанство Републике Србије.

Наставник куварства са 
практичном наставом на 
мађарском језику

Наставник куварства са 
практичном наставом

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: виши стручни рад-
ник технологије куварства; виши угоститељ, ако 
има претходно завршен IV степен, угоститељско-
туристичке струке за занимање: техничар кули-
нар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, 
смер гастрологија; виши стручни радник - комер-
цијалист угоститељства; виши стручни радник 
угоститељско-туристичке струке, занимање: кули-
нарство; економиста за туризам и угоститељство 
са претходно стеченим средњим образовањем 
за техничар кулинар или кулинарски техничар, 
односно кувар; струковни менаџер гастрономије 
из области менаџмента и бизниса са претходно 
стеченим средњим образовањем за кувара или 
кулинарског техничара; менаџер у гастрономији 
са претходно стеченим средњим образовањем за 
кувара или кулинарског техничара; психофизичка 
и здравствена способност за рад са ученицима, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и кривична дела насиље у породици, одузи-

мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања или давања мита, за кривична дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
мађународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, држа-
вљанство Републике Србије.

Наставник практичне наставе за 
конобаре
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: конобар - специјали-
ста; виши стручни радник - комерцијалист угости-
тељства; психофизичка и здравствена способност 
за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривична дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених мађународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије.

Административни радник
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних зако-
ном, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/08, 
5/2011), као и Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места у ЕТШ 
„Јован Трајковић“ Зрењанин: IV степен, гимназија, 
смер друштвено-језички, са познавањем рада на 
рачунару; психофизичка и здравствена способност 
за рад са ученицима, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривична дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених мађународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Репу-
блике Србије.

ОСТАЛО: неопходна документација: у пријави-
молби навести тачан назив радног места за које 
се конкурише (за радно место где је неопходно 
знање мађарског језика-доставља се доказ о завр-
шеном средњем, вишем или високом образовању 
на мађарском језику или је положен испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе), са доказима о испуњености услова у 
овереној фотокопији: диплому или уверење о 
одговарајућем образовању, доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених.

Напомена: доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом по службеној дужности приба-
вља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће се пре закључење уговора. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

оШ „ЂУРа јакШиЋ“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

Наставник румунског језика
са 4 сата недељно (10% радног 
времена)

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 
54/09), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 
4 и став 2 у члану 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09), члану 3 тачка 2 алинеја д) Правилни-
ка 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, 4/09, 9/09 и 3/10), и 
то: 1) најмање 15 година (општи услов); 2) да кан-
дидат има одговарајуће високо образовање које је 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу 
са Законом о високом образовању („Службени гла-
сник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, и тиме 
стекао звање: професор, односно дипломирани 
филолог за румунски језик и књижевност; 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5) да има држављанство Репу-
блике Србије.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у члану 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4, у члану 
8 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члану 
2 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни 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), и то: 1) најмање 15 година (општи услов); 
2) да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање које је стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење и 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, и тиме стекао звање: професор 
разредне наставе; наставник разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; 
3) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5) да има држављанство Репу-
блике Србије.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс може се прило-
жити радна биографија, а кандидат је дужан да 
обавезно достави следећа документа: 1. извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); 2. доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе тражене врсте и 
степена стручне спреме); 3. лекарско уверење 
(оригинал или оверена копија) - пре закључења 
уговора о раду; 4. извештај из казнене евиденције 
МУП-а (школа прибавља по службеној дужности); 
5. уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија). Услови тражени овим конкурсом дока-
зују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада. Доказе о испуњености услова 
под тач. 1, 2 и 5 кандидат обавезно подноси уз 
пријаву на конкурс, под тачком 3 пре закључења 
уговора о раду, а доказ под тачком 4 прибавља 
школа. У поступку одлучивања о избору настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на прет-
ходну проверу психофизичких способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата провере, директор прибавља 
мишљење органа управљања. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата у року од осам дана 
од дана добијања мишљења органа управљања. 
Копије докумената морају бити уредно оверене 
и школа их не враћа. Рок за подношење пријава 
са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са свом кон-
курсом траженом документацијом и назнаком на 
коверти: „За конкурс“, слати на адресу школе.

Ложач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове 
утврђене у члану 23 Правилника о организацији 
и систематизацији послова: 1) најмање 15 година 
(општи услов); 2) да кандидат има одговарајуће 
образовање: III или IV степен стручне спреме, 
машинске, металске, електро или грађевинске 
струке; 3) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5) да има држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
може се приложити радна биографија, а кандидат 
је дужан да обавезно достави следећа документа: 
1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); 2. доказ о одговарајућем образо-
вању (оверена фотокопија сведочанства о завр-
шеној школи); 3. лекарско уверење (оригинал или 
оверена копија)-пре закључења уговора о раду; 4. 
извештај из казнене евиденције ПУ (школа приба-
вља по службеној дужности); 5. уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена копија). Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказе о испуњености услова под тач. 1, 2 
и 5 кандидат обавезно подноси уз пријаву на кон-
курс, под тачком 3 изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, а доказ под тачком 
4 прибавља школа. Копије докумената морају бити 
уредно оверене и школа их не враћа. Рок за под-
ношење пријава са доказима о испуњавању услова 
конкурса је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са свом конкурсом траженом документацијом и 
назнаком на коверти: „За конкурс“, слати на адре-
су школе.

оШ „др боШко ВРебаЛоВ“
23270 Меленци, Српских владара 63

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, 
са 89% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 
121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), чл. 3 Правилника о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („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), као и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у ОШ „Др Бошко 
Вребалов“ Меленци. Кандидат треба да има одго-
варајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије. На основу члана 3 Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада у предметној настави из немач-
ког језика могу да изводе следећа лица: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: диплому о завршеном одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Наведена документа могу 
бити у фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима и оверене фотокопије прилажу се прили-
ком закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкур-
са је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Конкурсна документација се 
не враћа. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Васпитач у предшколској групи
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 
121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), чл. 39 Закона о предшколском образовању 
и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 18/10), 
као и одредбама Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“ 
Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. На основу Закона о предшколском обра-
зовању и васпитању, послове васпитача у предш-
колској групи може да обавља лице које има одго-
варајуће више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или основне академс-
ке студије) у трајању од три године или на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије 

или специјалистичке струковне студије)-васпитач, 
у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: диплому о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених. Наведена 
документа могу бити у фотокопији. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима и оверене фотокопије 
прилажу се приликом закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Рок 
за подношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Конкурсна доку-
ментација се не враћа. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове 
утврђене чл. 24 до 26 Закона о раду („Службени 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 120 и 
121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), као и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Др Бошко Вребалов“ 
Меленци. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: копију сведочанства о завршеној основ-
ној школи; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Наведена документа могу 
бити у фотокопији. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима и оверене фотокопије прилажу се прили-
ком закључења уговора о раду. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља установа. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкур-
са је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Конкурсна документација се 
не враћа. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ХптШ „УРоШ пРедиЋ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

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

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
(оверена фотокопија дипломе-кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству-кандидат 
подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење-подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду), да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење прибавља школа од 
МУП-а, по службеној дужности), извршена прове-
ра психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 

Наука и образовање
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запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака (школа упућује кандидате пре доношења 
одлуке о избору). Потребна стручна спрема: про-
фесор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу.

Наставник Термодинамике, у 
подручју рада Производња и 
прерада хране
на одређено време, са 15% радног 
времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
(оверена фотокопија дипломе-кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству-кандидат 
подноси уз пријаву на конкурс), да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење-подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду), да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење прибавља школа од 
МУП-а, по службеној дужности), извршена прове-
ра психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака (школа упућује кандидате пре доноше-
ња одлуке о избору). Потребна стручна спрема: 
дипломирани инжењер технологије; дипломира-
ни инжењер технолог; дипломирани машински 
инжењер; дипломирани инжењер машинства; 
дипломирани инжењер прехрамбене технологије 
анималних производа; дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије биљних производа; дип-
ломирани инжењер пољопривреде за одржавање 
и експлоатацију механизације у пољопривреди; 
дипломирани инжењер физике-мастер; дипломи-
рани физичар-мастер. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотоко-
пијама потребних докумената је 8 дана од дана 

објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене, непотпуне и неуредне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати на горенаведену адресу.

Наставник математике
на одређено време, са 50% радног 
времена, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама 
(оверена фотокопија дипломе-кандидат подноси 
уз пријаву на конкурс), да је држављанин Репу-
блике Србије (уверење о држављанству-канди-
дат подноси уз пријаву на конкурс), да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење-подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду), да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење прибавља школа од МУП-а, по службе-
ној дужности), извршена провера психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака (школа 
упућује кандидате пре доношења одлуке о избо-
ру). Потребна стручна спрема: професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар-професор математике; дипломирани 
математичар-теоријска математика; дипломирани 
математичар-примењена математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом 
основи геометрије); дипломирани информатичар; 
професор хемије-математике; професор геогра-
фије-математике; професор физике-математике; 
професор биологије-математике; дипломирани 
професор математике-мастер; дипломирани мате-
матичар-мастер; професор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски смер; 
професор информатике-математике; дипломира-
ни математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар-инфор-
матичар; дипломирани математичар-математика 
финансија; дипломирани математичар-астроном; 
дипломирани математичар за математику еконо-
мије; професор математике и рачунарства. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уред-

но овереним фотокопијама потребних докумена-
та је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне и неуредне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу.

пРедШкоЛска УстаноВа 
„паВа сУдаРски“
Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
завршено средње образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добра заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, држављан-
ство Републике Србије, познавање ромског језика, 
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента у складу са Правилником 
о програму обуке за педагошког асистента („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2010). 
Уз пријаву, кандидат прилаже следећу докумен-
тацију (у оригиналу или оверену фотокопију): 
сведочанство о завршеном средњем образовању, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), сертификат о завршеном уводном моделу 
(обуци) за педагошког асистента у складу са Пра-
вилником о програму обуке за педагошког асис-
тента („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2010). Уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом из чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања-установа ће прибавити службеним путем. 
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду. Пријаве са крат-
ком биографијом и потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са приложеним, а неовереним фотокопија-
ма неће се узети у разматрање.

пословни центри нсз

подршка у реализацији 
предузетничке идеје

Наука и образовање
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

Адреса: 
Послови - Национална 
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Већ дужи низ година радим као керамичар и наставио бих своју каријеВећ дужи низ година радим као керамичар и наставио бих своју карије-
ру у Швајцарској. Која је процедура и да ли постоје отворени конкурси?ру у Швајцарској. Која је процедура и да ли постоје отворени конкурси?
Посредовање у запошљавању држављана Републике Србије за рад у иностранству Посредовање у запошљавању држављана Републике Србије за рад у иностранству 
покреће се на иницијативу страног послодавца. Дакле, Национална служба за запошљапокреће се на иницијативу страног послодавца. Дакле, Национална служба за запошља-
вање увек започиње поступак посредовања на основу поднете пријаве за запошљавање вање увек започиње поступак посредовања на основу поднете пријаве за запошљавање 
коју попуњава страни послодавац. Будући да до сада нисмо добила ниједан захтев за коју попуњава страни послодавац. Будући да до сада нисмо добила ниједан захтев за 
посредовање од стране послодаваца из Швајцарске, с тога нисмо у могућности да вам попосредовање од стране послодаваца из Швајцарске, с тога нисмо у могућности да вам по-
средујему за рад у тој држави. Саветујемо се редовно јављате вашем саветнику за запосредујему за рад у тој држави. Саветујемо се редовно јављате вашем саветнику за запо-
шљавање, који је у могућности да вам пружи о актуелним конкурсима за запошљавање шљавање, који је у могућности да вам пружи о актуелним конкурсима за запошљавање 
у земљи и иностранству.

Да ли степен стручне спреме утиче на висину новчане накнаде? Да ли Да ли степен стручне спреме утиче на висину новчане накнаде? Да ли 
постоји минимална и максимална новчана накнада?постоји минимална и максимална новчана накнада?
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови за 
остваривање новчане накнаде, као и начин на који се утврђује висина и дужина исплатостваривање новчане накнаде, као и начин на који се утврђује висина и дужина исплат-
ног периода новчане накнаде.
Висина новчане накнаде зависи искључиво од просечне зараде, односно плате или накВисина новчане накнаде зависи искључиво од просечне зараде, односно плате или нак-
наде зараде/плате запосленог, у складу са законом, у последњих шест месеци који претнаде зараде/плате запосленог, у складу са законом, у последњих шест месеци који прет-
ходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Степен стручне спреме ходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Степен стручне спреме 
није од значаја за утврђивање висине новчане накнаде.није од значаја за утврђивање висине новчане накнаде.
Законом је прописано да новчана накнада не може бити виша од 160%, нити нижа од Законом је прописано да новчана накнада не може бити виша од 160%, нити нижа од 
80% минималне зараде, утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши 80% минималне зараде, утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши 
исплата новчане накнаде

Шта се дешава са програмом Прва шанса? Да ли је он актуелан и да ли Шта се дешава са програмом Прва шанса? Да ли је он актуелан и да ли 
ће опет бити?
Програм Прва шанса се ове године није реализовао. Што се следеће године тиче, план Програм Прва шанса се ове године није реализовао. Што се следеће године тиче, план 
и програм за спровођење активних мера запошљавања ће бити познат почетком 2013. и програм за спровођење активних мера запошљавања ће бити познат почетком 2013. 
године.

Како се попуњава, тј. како се пише пријава на конкурс?Како се попуњава, тј. како се пише пријава на конкурс?
Пријава на оглас/конкурс, која се прилаже уз конкурсну документацију и радну биограПријава на оглас/конкурс, која се прилаже уз конкурсну документацију и радну биогра-
фију приликом конкурисања за посао, може бити у форми обрасца или сте у обавези да фију приликом конкурисања за посао, може бити у форми обрасца или сте у обавези да 
је сами саставите, уколико фирма у којој конкуришете нема већ припремљен формулар. је сами саставите, уколико фирма у којој конкуришете нема већ припремљен формулар. 
Стандардни образац пријаве за посао у првом делу садржи поља за унос личних податаСтандардни образац пријаве за посао у првом делу садржи поља за унос личних подата-
ка – име и презиме, адреса, контакт телефон, држављанство. Потом се тражи да наведете ка – име и презиме, адреса, контакт телефон, држављанство. Потом се тражи да наведете 
назив радног места/позицију за које конкуришете, да одговорите да ли сте тренутно заназив радног места/позицију за које конкуришете, да одговорите да ли сте тренутно за-
послени и да ли сте се раније пријављивали за посао у компанији. Следи део у коме уноси-
те податке о свом образовању (назив школе/факултета, година дипломирања), а затим и 
информације о посебним вештинама, обукама, активностима, наградама, признањима. 
Поред тога, уносе се и подаци из радне историје, односно послови које сте до сада обавља-
ли и у којим фирмама, као и препоруке.ли и у којим фирмама, као и препоруке.
Ако се од вас очекује да сами саставите пријаву за посао, практично значи да треба да Ако се од вас очекује да сами саставите пријаву за посао, практично значи да треба да 
упутите пропратно писмо послодавцу, у коме ћете прегледно навести своје личне податупутите пропратно писмо послодавцу, у коме ћете прегледно навести своје личне подат-
ке и тачно навести назив радног места за које конкуришете, уз навођење извора из кога ке и тачно навести назив радног места за које конкуришете, уз навођење извора из кога 
сте сазнали да је расписан конкурс за то радно место. Истакните своје квалификације и сте сазнали да је расписан конкурс за то радно место. Истакните своје квалификације и 
повежите их са оним што је фирми потребно. Објасните зашто сте изабрали баш ту компаповежите их са оним што је фирми потребно. Објасните зашто сте изабрали баш ту компа-
нију и укратко назначите зашто сте баш ви прави кандидат за то радно место. За потпунију и укратко назначите зашто сте баш ви прави кандидат за то радно место. За потпу-
није информације упутите послодавца на свој CV, у коме ћете детаљно изнети своје обраније информације упутите послодавца на свој CV, у коме ћете детаљно изнети своје обра-
зовање и радно искуство. Све информације о правилима комуникације са послодавцем и зовање и радно искуство. Све информације о правилима комуникације са послодавцем и 
конкурисању за посао незапослени добијају на обуци „Активно тражење посла“, а можете конкурисању за посао незапослени добијају на обуци „Активно тражење посла“, а можете 
их потражити и на нашем сајту или се обратити за помоћ свом саветнику за запошљаих потражити и на нашем сајту или се обратити за помоћ свом саветнику за запошља-
вање. На располагању вам је и Позивни центар НСЗ, тел. 0800/300-301 (бесплатан позив).вање. На располагању вам је и Позивни центар НСЗ, тел. 0800/300-301 (бесплатан позив).

АКТУЕЛНИ ПРОГРАМИ 
И КОНКУРСИ 
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Који су мотиви за наставак школовања? Шта матуранти 
желе да студирају ове године? На основу којих крите-
ријума бирају студије? Како ће финансирати студије? У 
потрази за одговорима на ова и друга питања везана за 
избор студија, сајт Prijemni.infostud.com, посвећен упису 

на факултете и високе школе, спровео је истраживање о избору 
студија међу матурантима којим је обухваћено 1779 испитаника. 
Наводећи разлоге због којих планирају да наставе своје образо-
вање, 79% анкетираних изјавило је да желе да стекну више знања 
у области која их интересује, а половина испитаника сматра да је 
са дипломом лакше наћи посао. Ово су два најбитнија разлога за 
наставак школовања. О студијама као одскочној дасци за одлазак 
у иностранство размишља више од четвртине анкетираних, док 

сваки девети учесник истраживања уписује студије јер породица 
то од њега очекује. Једна десетина испитаника се одлучује да сту-
дира јер не желе да се запосле одмах, а 7% учесника истраживања 
планира да настави образовање јер не знају шта би друго радили 
после средње школе.

Упоређујући податке о интересовању бруцоша за поједине фа-
култете са процентом објављених огласа по категоријама послова 
на истом сајту може се повући занимљива паралела. Из године у 

годину већа је понуда посло-
ва из области ИТ-а, па је 2011. 
на сајту било око 80 одсто 
више огласа у овој категорији 
у односу на 2011. годину. Су-
дећи према овим подацима, 
програмери, веб дизајнери, 
администратори база пода-
така најкраће чекају на посао. 
Отуда и не чуди податак да за 
факултете који школују овак-
ве образовне профиле влада и 
велико интересовање.

У првом уписном року 
академске 2012/13 за 670, 
места на Факултету органи-
зационих наука се надметало 
1396 кандидата, а на Електро-
техничком факултету у Бео-
граду 560 кандидата је кон-
курисало за 993 места.

Занимљив податак је да 
се годинама уназад љута бор-

ба водила се за индекс Географског факултета на коме је за јед-
но место у просеку конкурисало три кандидата. Прошле године 
је ипак дошло до промене јер је апсолутни рекордер по интере-
совању бруцоша био Факултет безбедности где се за 390 места 
пријавило 1012 кандидата.

Ипак, међу најзаступљенијим огласима на сајту су они из об-
ласти средњег менаџмента и опште економије, па већ годинама 
влада велико интересовање за студије економије. Ове године, у 
првом уписном року, за 1350 места на Економском факултету у 
Београду конкурисало је 1610 кандидата.

Последњих година је приметан пораст броја огласа из области 
машинства, што се одражава и на интересовање матураната за ове 
студије, као и за студије рударства и геологије. Наиме, академске 
2009/10 за 590 слободних места на Машинском факултету у Бео-
граду конкурисало је 369 кандидата, док се у првом уписном року 
2012/13 за 540 места пријавило 624 кандидата.

Истраживање о избору студија 

НАЈТРАЖЕНИЈИ ИНДЕКСИ 
ФОН-А И ЕТФ-А

Резултати редовног годишњег истраживања на сајту Инфостудa показали су да су најчешћи разлози због којих 
млади одлучују да насаве школовање: жеља да стекну знања из области које их занимају и могућност запослења. 
Програмери, веб дизајнери, администратори база података најкраће чекају на посао, па и не чуди податак да за 

факултете који школују овакве образовне профиле влада и велико интересовање 

Интересовања и могућност 
запошљавања пресудни  
На питање како су донели одлуку где желе да студирају, 

највећи проценат испитаника, чак четири петине је изјавио да 
су главни критеријум у одабиру студија њихова интересовања. 
Сваки осми испитаник је студије бирао на основу процене шта 
му у будућности може бити најисплативије. Мањи проценат 
испитаника, око 2% анкетираних је одлуку донео захваљујући 
савету родитеља, а исти проценат учесника истраживања је 
изјавио да је тренутно финансијско стање било пресудно за 
избор студија. Испитаници који су означили опцију „Остало“ 
су остављали своје коментаре у отворено поље и најчешће на-
водили да су при избору узимали у обзир равнотежу између 
онога што воле и онога што им могућности пружају. Највећи 
број матураната, више од четири петине, планира да финан-
сира своје студије из буџета Републике Србије, а сваки десети 
испитаник очекује да ће му студије платити родитељи. Поред 
студија хонорарни посао планира да пронађе 6% испитаника, 
а тек 1% испитаника има намеру да аплицира за неку стипен-
дију (најчешће градску, спортску, републичку или стипендију 
неке домаће или стране фондације).
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Нафтна индустрија Србије је протекле недеље потписала уго-
вор са 215 младих људи са завршеном средњом стручном школом 
и факултетом који ће приправнички стаж одрадити у тој ком-
панији. Потписивањем је почела релизација НИС-овог програма 
„НИС шанса 2012“, а у оквиру прве фазе, потписани су уговори 
са 129 кандидата са високом стручном спремом и 86 са заврше-
ном средњом школом. Акција „НИС шанса“ је ове године обухва-
тила студенатe изузетнe по успеху оствареном на студијама, на 
факултетима и у областима које НИС види као виталне у процесу 
спровођења плана осавремењивања и технолошког напретка ове 
нафтне компаније.

Међу кандидатима са факултетским образовањем, који ће 
приправнички стаж од годину дана одрадити у НИС-у, највише је 
дипломираних инжењера рударства и геологије, економије, ма-
шинства и електротехнике, док су међу свршеним средњошкол-
цима, чији приправнички стаж траје девет месеци, најбројнији 
машинбравари, машински техничари, бравари, електротехничари 
и хемијски техничари.

Партнери Нафтне индустрије Србије у реализацији прве фазе 
овог програма су Аутономна покрајина Војводина и локалне само-
управе Новог Сада, Панчева, Кикинде, Зрењанина и Новог Бечеја.

„Заједничким напорима владе Војводине и НИС-а у финан-
сирању овог програма данас имамо прилику да видимо да 215 
младих људи почиње радни век потписивањем уговора о раду са 
НИС-ом. Данас, када смо сведоци свакодневних одлазака наших 
студената у иностранство, велико је задовољство видети на оку-
пу овакав скуп изузетних људи који на најбољи начин започињу 
свој животни пут. У Србији је изузетно тешко доћи до посла, па је 
акција „НИС шанса“ за сваку похвалу и oд највећег значаја. Влада 
Војводине је стога и подржала и заједнички са Нафтном индус-
тријом Србије финансирала ову акцију, која ће нашим младим љу-
дима омогућити да добију високо стручан и цењен посао у једној 
од савремених и значајних компанија, која има регионални значај 
у важној области енергетике. Ми са компанијом НИС сарађујемо 
у многим областима али мислим да је ова акција свакако једна 
од најважнијих, јер се ради о судбини младих људи, који ће доби-
ти своју праву шансу и посао који ће им много тога понудити и у 
личном и у професионалном погледу”, рекао је Мирослав Васин, 
потпредседник војвођанске Владе и покрајински секретар за при-
вреду, рад, запошљавање и равноправност полова. Акција је реа-
лизована и током протекле две године. Тада је на неко од радних 
места у НИС у дванаестомесечном трајању колико износи дужина 
приправничког стажа, примљено по педесет дипломаца. За ову 
2012. годину, поред данас примљених две стотине младих, плани-
ра се и друга фаза акције и пријем још 80 талентованих студената 
- будућих стручњака.

Директор Функције за организационе послове у НИС-у, 
Дмитриј Фоменко је рекао да да ће током јесени, у другој фази 
пројекта „НИС шанса 2012“ посао у тој компанији добити још око 
80 младих људи који ће бити ангажовани у Новом Саду, Нишу и 
Чачку.

„НИС настоји да буде значајна енергетска компанија не само у 
нашој земљи већ и на регионалном нивоу, а у плановима за развој 
компаније обезбеђена су и места за ове талентоване младе људе, 
који ускоро треба да постану њен веома важан део. Нама су по-
требни млади људи и сигурно је да ћемо многе од ових који да-
нас потписују уговор по истеку рока од годину дана задржати на 
пословима у нашој компанији“, рекао је Фоменко, додајући да ће 
НИС поред обезбеђења радих места учествовати и у финансирању 
зарада тих младих људи.

На питање новинара да прокоментарише чињеницу да синди-
кати замерају пословодству НИС-а да ангажује нове раднике, док 
је са друге стране 700 радника те компаније на принудном одмору, 
директорка за људске ресурсе у НИС-у Наташа Стаменковић је ис-
такла да су у изради овог програма запошлајавања приправника 
учествовали и представници синдиката.

„Просечна старост запослених у НИС-у је 47 година. Нама су 
неопходни млади људи и ово је добар начин за подмлађивање ка-
дра“, рекла је Стаменковићева истакавши да број од 700 радника 
на принудним одморима, како је казала, „није цифра о којој при-
чамо“.

А.Б.

НИС шанса 2012

посао за 215 прИправнИКа
НИС-у су потребни млади људи и сигурно је да ће многи од нових приправника, по истеку рока од годину 

дана, остати да ради у компанији
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Међу бројним примерима како предузетничка иницијатива, у си-
нергији са институционалном подршком – нефинансијском и финан-
сијском – даје добре резултате, наводимо једну зрењанинску фирму. 

Mилан Стамболија, власник je бироа за геодетске услуге „Стамбо-
лија“, који представља добар пример одрживости бизниса и креирања 
радних места уз подршку Националне службе за запошљавање. На-
име, ово је пример добре праксе како субвенције НСЗ омогућавају да 
се бизнис фирме започне, послови организују и развију, радници стек-
ну компетенције за рад у бранши каква су геодетске услуге и добију 
радна места.   

Милан је свој биро за геодетске услуге „Стамболија“ регистровао 
2008. године, уз коришћење субвенције за самозапошљавање, која 
је тада износила 130.000 динара. У циљу кадровског и техничког ја-
чања фирме, сарадња са НСЗ - Филијалом Зрењанин је настављена. 
По програму „Прва шанса“ 2009. године запослена су два приправни-
ка - Александра Јовановић Глишин, дипломирани инжењер за произ-
водни менаџмент и Небојша Бодирога, геометар. Наредне, 2010. годи-
не, путем програма новог запошљавања, опремљено је радно место 
за геодетске послове за новог радника, Недељка Станимировића. По 
окончању припреме за самосталан рад у струци, кроз програм „Прва 
шанса“, 2011. године су субвенције за опремање нових радних места 
искоришћене за Небојшу и Александру. На пословима геодетског ме-
рења и обраде података, у оквиру програма стручне праксе, ове године 

је ангажована Сања Пјевчевић. Данас је у бироу „Стамболија“ пет рад-
ника запослено на неодређено. С обзиром да су сви радници запослени 
без искуства и уз рад стицали знања и вештине (Александра Јовановић 
Глишин ових дана треба да специјализирала геодезију!), подстицајне 
мере НСЗ допринеле су формирању стручног тима ове фирме.

 „Стамболија“ обавља геодетске послове: снимање објеката, деобу 
парцела, обнову граница катастарских парцела, и др. Ф Раде на под-
ручју општине Зрењанин, и једни су од ретких који су проширили де-
латност на општине Сечањ, Житиште и Тител. Међу 9 геодетских бироа 
у Зрењанину, захваљујући добрим референцама које имају, позицио-
нирани су на једно од прва три места.

И ове године, у организацији Регионалне привредне коморе 
Зрењанин, Општег удружења предузетника Зрењанин, a уз подрш-
ку Туристичког центра Зрењанина, одржан је Сајам иновација, ко-
операција и предузетништва - INOCOOP 2012. По тринаести пут, 
Сајам је одржан на традиционалном месту, у Хали спортова Меди-
сон у Зрењанину, у периоду од 30. августa до 1.септембра. 

Сајам је отворила министарка за регионални развој и локал-
ну самоуправу Верица Калановић која је INOCOOP назвала пра-
вим банатским сајмом који квалитетним излагачима из региона 
и иностранства представља приведу на добар начин. Калановић 
је том приликом истакла да је посао Владе да олакша пословање 
привредницима, који треба да се боре да оснивањем нових фирми 
и иновативношћу обезбеђују нова радна места, раст извоза и боље 
пуњење буџета.

Учеснике сајма и присутне госте на отварању поздравили су 
градоначелник Зрењанина мр. Иван Бошњак, а испред организа- тора сајма председник Регионалне привредне коморе Зрењанин 

мр.Милан Радовановић.
Домаћин сајма, зрењанинска Привредна комора, организовала 

је више едукативних садржаја. На тему заговарања кластерског на-
чина организовања у металском сектору и пољопривреди, одржане 
су презентације: „Војвођански металски кластер“, „Изгрдања клас-
тера путем кооперација у пољопривредном сектору“, „Пољопри-
вредни кластер у оснивању – Фокус М“, „Значај интересног и клас-
терског повезивања у пољопривреди Републике Србије у функцији 
отварања нових радних места“, „Органска производња хране и 
наступ на тржиштима ЕУ“, „Употреба ЕМ технологије у производњи 
здравствено безбедне хране“. Одржан је семинар „Виртуелно зава-
ривање у функцији обуке и сертификације заваривача“, док су на 
округлом столу на тему „Здравље људи базирано на природним и 
лековитим ресурсима Бање и здравствени туризам и здравствени 
туризам као важан сегмент друштвено-економског развоја“, учест-

Биро за геодетске услуге „Стамболија“

ПРЕДУЗЕТНИЧКА ИНИЦИЈАТИВА, У СИНЕРГИЈИ СА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ПОДРШКОМ

Сајам INOCOOP 2012

АФИРМАЦИЈА ЗАПОШЉАВАЊА КРОЗ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
У Зрењанину одржан међународни Сајам иновација, предузетништва и кооперација INOCOOP, 

који тринаесту годину у континуитету окупља коморе, предузећа, удружења и занатлије из 
Баната, општина у региону и суседних земаља
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Филијала Сомбор са успехом је реализовала још једну обуку за 
тржиште рада за вођење пословних књига, за 5 незапослених лица. 
Обука је трајала 240 часова и реализована је у периоду јун – август 
2012. године. Извођач обуке је ОУ „Знање“ из Земуна. Полазници 
обуке се стекли професионална знања из области законске регу-
лативе, функције рачуноводства и ревизије, основа управљачког 
рачуноводства, рачуноводственог информативног система и сл. У 
току је реализација још 3 обуке за тржиште рада и то обука за елек-
трозавариваче са атестом ТИГ поступак 141 у које ће у Сомбору 
бити укључено 10, а у Оџацима 8 незапослених, док се у Апатину 
реализује обуку за пекаре за 5 незапослених лица. Извођач обуке 
за електрозавариваче ТИГ поступак 141 је „Cobalt“ са седиштем у 
Бачкој Паланци, а извођач обуке за пекаре је „NS PRO GROUP“ из 
Новог Сада.

На другом крају Србије, у Пријепољу, успешно је завршена обу-
ка за руковаоце грађевинских машина, коју је Филијала Национал-
не службе за запошљавање у овом граду организовала на основу 
потреба локалног тржишта рада. Филијала Пријепоље је, након ус-
пешно завршене обуке, у својим просторијама организовала свеча-
ну доделу сертификата за 8 полазника који су успешно савладали 
програм обуке. Сертификате је уручио Драгиша Симовић, дирек-
тор Филијале Пријепоље, и том приликом истакао значај оваквих 
обука за стицање нових знања и вештина које ће незапосленима 
омогућити да буду конкурентнији на тржишту рада и омогућити 
брже запослење. Овој констатацији иде у прилог чињеница да се 
одмах након обуке један полазник и запослио. Извођач обуке је 
била Агенција „Академија“ из Чачка, а подизвођач ГП „Рад Лабуд“ 
АД из Пријепоља. 

Центар за информисање 

вовали стручњаци из бања Румуније, Мађарске, Босне и Херцего-
вине, Републике Српске и Словачке. О значају сајмова и за излага-
че и за локалне средине у којима се одржавају, дискутовало се на 
округлим столовима на теме „Сајамске манифестације у функцији 
представљања и успешног промовисања привредних субјеката“,  и 
„Значај сајамских манифестација у функцији туризма“. 

Сајам INOCOOP 2012 окупио је двадесетак асоцијација привре-
де, општих удружења и комора, које су на сајму промовисале своје 
чланство. Потписани су споразуми о сарадњи између Мађарско-
српске трговинске и индустријске коморе и Регионалне привредне 
коморе Зрењанин и између Привредне коморе Храдец Кралова из 
Чешке и Регионалне привредне коморе Зрењанин.  

Привредна манифестација окупила је 200 излагача на 75 
штандова. Реч је о малим фирмама из Средњебанатског округа 
и других градова Србије, али и Румуније, Мађарске и Републике 

Српске. Сајам INOCOOP има значајну улогу у очувању заната, до-
маће радиности и других врста етно производа. Сајамски сусрети, 
превасходно су прилика за промоцију производа и услуга, за раз-
мену искустава  и знања.

Мото сајма је афирмација запошљавања кроз предузетништво 
и капитална улагања. Зрењанинска филијала НСЗ уклопила се у 
тематски оквир презентацијим „Подршка НСЗ у креирању нових 
радних места“. Филијала Зрењанин се представила на штанду Ре-
гионалне привредне комора Зрењанин, на коме су своје произво-
де изложиле фирме које су основане и развијале се уз финансијску 
подршку НСЗ, путем програма самозапошљавања и новог запо-
шљавања: СЗР „Атеље Вукеља“, која се бави производњом бетонске 
галантерије, „Стаки хоум“, СЗР за израду беби-опреме и угости-
тељски објекат „Рио“ из Зрењанина. 

А. Штрбац

Завршене обуке у Сомбору и Пријепољу

ЗНАЊЕ НА ПОКЛОН
Петоро Сомбораца стекло је професионална знања из области законске регулативе, 

рачуноводства и ревизије, док је у Пријепољу реализована обука за руковаоце грађевинским 
машинама за осам полазника
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Ратификацијом Уговора о оснивању енергетске заједнице 
2006, Србија је прихватила обавезу да примени европске 
директиве у области обновљивих извора енергије. Најно-
вијом директивом ЕУ о обновљивој енергији из 2009. по-
стављени су обавезујући циљеви за чланице ЕУ како би 

се обезбедило да до 2020. године обновљива енергија чини 20% 
укупне потрошње енергије у Европској унији. То не значи да ће 
све чланице морати да остваре тај удео већ се он обрачунава на 
основу података о учешћу у 2005. уз коефицијент увећања од 5%, 
али се притом узима у обзир и бруто домаћи производ (БДП), што 
значи да ће економски најјаче земље имати и захтевније циљеве. 
Чланице ЕУ су након усвајања обавезе морале да у року од годину 
дана донесу план за остварење утврђеног циља. 

Утврђивање циља
Утврђивање по истој методи циља учешћа обновљивих изво-

ра енергије у потрошњи за 2020. и његово остваривање предста-
вља посебан изазов за Србију, јер је, према првобитном извештају 
грчког Центра за обновљиве изворе енергије и уштеду (ЦРЕС), 
удео обновљивих извора енергије у Србији износио чак 25%. Пре-
ма ранијим статистичким подацима српских институција, тај 
удео је био 14%, али та истраживања нису обухватала све аспекте 
потрошње биомасе због чега су ти били подаци непотпуни. На-
црт завршног извештаја ЦРЕС-а који је на јесен 2011. достављен 
надлежним властима у Србији је, међутим, био више у складу са 
проценама српских власти о уделу обновљивих извора енергије, 
односно нешто нижи у односу на првобитни извештај. 

Радна група Енергетске заједнице југоисточне Европе при-
хватила је 6. децембра 2011. да удео енергије из обновљивих из-
вора износи 21,2% у укупној потрошњи енергије у Србији, односно 
да то буде основица за утврђивање обавезе Србије за повећање 

учешћа обновљивих извора енергије у потрошњи до 2020. Према 
најавама, обавеза Србије биће 29%, а српске власти ће инсистира-
ти да се смањи на 26%. 

Оно што је представљало изазов за Србију јесте да би са ви-
соком полазном основом, увећањем од 5% и на основу БДП-а на 
крају тај циљ могао бити висок. За Србију би то значило да мора 
да значајно повећа производњу енергије из обновљивих извора, 
што би могло да се одрази на цену струје. Такође, поставља се и 
питање колико би било сврсисходно да се даље подстиче крчење 
шуме или садашњи начин коришћења биомасе који је врло не-
ефикасан јер се користе уређаји попут „смедереваца“ или каље-
вих пећи који имају изузетно мали степен ефикасности. У случају 
да се 2012. почне са остваривањем постављеног циља Србија не 
би имала више од осам година да оствари тај циљ због чега би 
годишња стопа увећања била већа. Србија тражи и да за њу го-
дишња стопа увећања буде 0,5%, односно да укупни коефицијент 
увећања износи 4%. 

Мања полазна основа и коефицијент
Српске власти су зато преговарале да полазна основа и кое-

фицијент увећања буде мањи, као и да се приликом утврђивања 
циља узме у обзир и питање енергетске ефикасности. Преговори о 
томе се воде у оквиру Енергетске заједнице, прво на нивоу радних 
група а одлуке се потврђују на министарском састанку. У случају 
да се не постигне договор о неким питањима, може се донети и 
политичка одлука о томе, ако је у интересу неке земље да због дру-
гих циљева попут уласка у ЕУ, пристане на постављене циљеве. 
Циљеви за земље Енергетске заједнице ће се утврђивати на основу 
података из 2008. године. 

Обновљиви извори енергије

Србија је прихватила обавезу да примени европске директиве у области обновљивих извора енергије, 
што може да оствари уз захтевана смањења и улагање већих напора. На пример, Викторија оил може да 

произведе 100.000 тона биогорива, али ће у производњу морати да се укључи и Нафтна индустрија Србије. 
Такође, треба обезбедити још 250 мегавата нових капацитета за производњу струје у мини хидроелектранама 

и 450 мегавата у ветропарковима
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Директива ЕУ такође предвиђа да до 2020. године коришћење 
обновљиве енергије у транспорту износи најмање 10% укупне 
потрошње горива у Европској унији. Како је најављено, Србија ће у 
оквиру Енергетске заједнице захтевати да се та обавеза смањи са 
10 на 6,5% због краћег временског периода за остваривање циља 
у односу на чланице ЕУ. 

Србија би те обавезе могла да оствари уз захтевана смањења 
и улагање већих напора. Тако, на пример, Викторија оил може да 
произведе 100.000 тона биогорива, али ће у производњу морати да 
се укључи и Нафтна индустрија Србије. Такође, треба обезбедити 
још 250 мегавата нових капацитета за производњу струје у мини 
хидроелектранама и 450 мегавата у ветропарковима. 

Нова директива ЕУ предвиђа мере за сарадњу са потписници-
ма Уговора о енергетској заједници, пошто примене директиву, али 
су и пре тога предвиђени неки подстицаји. Директива омогућава и 
сарадњу чланица ЕУ у заједничким пројектима са трећим земља-
ма а пружа им могућност да укључе увезену обновљиву енергију 
у достизање националних обавезујућих циљева. 

Бела књига
У циљу усклађивања са циљевима ЕУ до 2020. у области обно-

вљивих извора енергије и енергетске ефикасности ЕПС је објавио 
стратешки документ, Белу књигу, који садржи преглед обавеза и 
планираних активности. Процењује се да ће за реализацију тих 
планова бити потребно око четири милијарде евра. У области об-
новљивих извора енергије ЕПС планира изградњу и ревитализа-
цију 35 малих хидроелектрана и у том циљу је са Министарством 
пољопривреде потписао Протокол о сарадњи у реализацији проје-
ката енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора 
енергије. ЕПС планира и улагање у ветропаркове и соларне елек-
тране. 

ЕПС намерава и да боље искористи хидропотенцијал. У том 
циљу је планирана изградња нових централа, а најзначајнији 
пројекат је изградња пет хидроелектана на Великој Морави 
укупне снаге 150 мегавата. Партнер је немачка компанија РВЕ 
Иноџи (RWE Innogy). Белом књигом ЕПС-а предвиђена и градња 
реверзибилне хидроелетране Ђердап 3 и пројекат електрана на 
горњем делу Дрине, које ЕПС такође намерава да ради са компа-
нијом RWE. Да би се повећала енергетска ефикасност електрана и 
смањила емисија угљен-диоксида ЕПС планира да затвори више 
старих електрана укупне снаге 1.100 мегавата до 2020. године и 
надомести их новим ефикаснијим постројењима на угаљ.

 Енергетске дозволе на конкурсима
Енергетске дозволе за обновљиве изворе енергије у Србији 

биће додељиване на јавним конкурсима, најавила је српски ми-
нистар енергетике, развоја и заштите животне средине Зора-
на Михајловић. Она је у интервјуу агенцији Бета казала да ће 
Минстарство направити правилник по којем ће морати да постоји 
јавни позив за доделу енергетских дозвола по локацијама. Пра-
вилником ће бити ограничено и време за које инвеститор мора 
да заврши или бар до одређеног степена изгради објекат. Према 
речима Михајловићеве, то је веома важно јер се до сада дешава-
ло и да су министри за једну локацију издавали по две дозволе и 

једини су имали право да инвеститорима дају дозволе и то без јас-
но одређених критеријума. Како је истакла, правилником ће бити 
ограничено и време за које инвеститор мора да заврши или бар до 
одређеног степена изгради објекат. То је неопходно, додала је Ми-
хајловић, како се не би десило да неко има енергетску дозволу коју 
продужава сваке две године и да се деси да неко ни после осам 
година није завршио електрану.

Ако инвеститор за две године у одређеном проценту не изгра-
ди електрану дозвола ће бити одузета, казала је она. План је и да 
Министарство припреми све дозволе које су потребне потенцијал-
ном инвеститору за реализацију пројекта, казала је Михајовићева 
и додала да је тренутно потребно 27 дозвола за изградњу мале 
хидроелектране.

„Обновљиви извори енергије у Србији нису искоришћени, јер 
се дуго чекало на законе и подзаконска акта, а они који су корис-
тили те обновљиве изворе енергије користили су их углавном за 
сопствене потребе“, оценила је она.

Према речима Михајловићеве, геотермална енергија којом је 
Србија богата највише се користила за пластенике, а из те енергије 
може да се добије топлотна енергија. 

„План Министарства у области енергетске ефикасности је и 
да топлане које раде на гас, угаљ или мазут полако крену да ко-
ристе биомасу. На тај начин користиће чисти извор енергије и по-
ред топлотне производиће и електричну енергију као повлашћени 
произвођачи“, истакла је Михајловићева.

А.Б.

Србија има добре ресурсе ветра
Српско удружење за енергију ветра – Севеа (SEWEA) наја-

вило је почетком 2011. да намерава да уложи милијарду и по 
евра у ветропаркове у Србији, али да је за то неопходно да пи-
тање обновљивих извора енергије буде уређено новим законом 
о енергетици. Портпарол Севеа Маја Турковић казала је да 
чланице тог удружења у првој фази планирају градњу ветро-
паркова у Србији снаге преко 400 мегавата, у које ће инвести-
рати око 700 милиона евра. „Србија има добре ресурсе ветра у 
јужном Банату за развој ветропаркова. Ветар је поуздан, кон-
стантан, умерен, без јаких удара и добар је за мрежу“, казала је 
Турковићева 8. фебруара али је додала да без уговора о откупу 
струје ни једна банка неће да обезбеди кредит за финансирање 
градње ветропаркова.

Директор Електпривреде Србије за трговину струјом Дра-
ган Влаисављевић казао је 5. априла 2011. да би свако интегри-
сање ветроелектрана преко 450 мегавата у српски енергетски 
систем проузроковало повећање трошкова за ЕПС. Проблем 
би настао, истакао је, у време великог прилива воде у хидро-
електране, јер би морале да се зауставаљању термоелектране 
или да се прелива вода на проточним хидроцентралама.
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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 
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Пријепоље 
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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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Нови Сад 
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