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НАЈБОЉA АМБАЛАЖА 
НА СВЕТУ
Ново паковање „Бакине тајне“ заузело је шампионску позицију у 
конкуренцији 148 земаља. Овим признањем отворена су врата 
светског тржишта не само „Фудленду“, већ и другим српским 
производима

ДвоДневни Сајам привреДе и 
запошљавања у БеограДу

ПОВЕЗИВАЊЕ   
ПУТ У БУДУЋНОСТ
Током првог дана манифестације незапослени Београђани могли 
су да потраже посао на штандовима више од 20 послодаваца који 
су понудили преко 60 слободних радних места. Други дан био је 
резервисан за сусрете и пословно повезивање привредника

НАЈТРАЖЕНИЈИ И 
НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНИ
Информационе технологије могуће је студирати на више од 40 
факултета и високих школа у Србији. Велики број запослених нема 
формално образовање, али из године у годину расте број огласа 
за посао у којима се као услов за конкурисање наводи поседовање 
високе стручне спреме из области ИТ 
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Млади и каријера
Дводневни Сајам привреде и запошљавања, одржан 

у Вишој пословној школи на Звездари, привукао је вели-
ки број незапослених Београђана и привредника из ове 
градске општине, али и основаца и средњошколаца који су 
имали прилику да се упознају са образовним програмима 
београдских средњих стручних школа и пословима који их 
након школовања чекају. 

„Ово је добра прилика за предузетнике да се упознају, 
повежу и понуде једни другима своје услуге и производе. У 
првом реду, желимо да што већи број посетилаца манифес-
тације пронађе посао, јер је то и наш основни циљ. Такође, 
посебно је важно да средњошколцима које смо позвали по-
кажемо шта можемо да урадимо за њих и упознамо их са 
радним профилима који их чекају кад заврше школе, а на-
дам се и факултете, и да им тако помогнемо да лакше ода-
беру пут у будућност”, рекао је Едип Шерифов, председник 
Општине Звездара, на отварању манифестације.

У Културном центру у Зрењанину недавно је одржан 
Сајам образовања. На штанду Филијале Зрењанин НСЗ и 
Канцеларије за младе Зрењанин организована је промоција 
„Каријерне брошуре за будуће средњошколце са подручја 
међуопштинске сарадње Зрењанин и Кикинда”, у форми 
CD-а. Брошура садржи основне информације о образовним 
профилима заступљеним у средњим школама у Зрењанину 
и Кикинди. Њена сврха је да што потпуније информише бу-
дуће средњошколце о чиниоцима који су од значаја за из-
бор и упис у средњу школу.

Немачко-српски сајам каријере (German-Serbian Career 
Fair), који заједнички организују Делегација немачке при-
вреде у Србији и Немачко-српско привредно удружење, 
одржан је протекле недеље у простору Југословенске ки-
нотеке. Млади школовани људи који су заинтересовани за 
радну праксу, унапређивање каријере и пословних вешти-
на, добили су још једну могућност да остваре директан кон-
такт са познатим немачким и домаћим послодавцима и 
институцијама.

Организација „Српски сити клуб” из Велике Британије 
реализује пројекат „Повратак мозгова”, чији је циљ да по-
могне нашим стручњацима из дијаспоре који желе да се 
врате у Србију. Показало се да постоји велика заинтересова-
ност за повратак, али и да има различитих тешкоћа на том 
путу. У Студентском културном центру у Београду, 14. и 15. 
јуна 2013. године, одржаће се сајам запошљавања под нази-
вом „Back2Serbia”, намењен свим нашим држављанима који 
су живели у иностранству, као и онима који су у земљи и 
траже нове изазове у развоју своје каријере.

Понуда послова у области ИТ је у сталном порасту. 
Осим што на посао не чекају, већ често почињу да раде и 
током студија, ИТ стручњаци су међу најбоље плаћенима у 
Републици Србији. Просечна плата у овој категорији је око 
85.000 РСД, што је готово двоструко више од републичког 
просека који износи око 43.000 динара. По најавама званич-
ника, прилика за запослење ће у наредном периоду бити 
много.

Редакција



Дизајнерски студио „Петер Грегсон“ помера границе

Ново паковање „Бакине тајне“ заузело је шампионску позицију у конкуренцији 148 земаља света. Овим 
признањем отворена су врата светског тржишта не само „Фудленду“, већ и другим српским производима

Када купујемо прехрамбене производе пресудну уло-
гу често има дизајн амбалаже, јер нам сугерише да је 
оно што се унутра налази доброг квалитета. Рустични 
дизајн, шустикле и дух минулих времена овековечен у 
стакленим амбалажама, светски магови су препознали 

као квалитетан омот за укусне домаће намазе, џемове, слатко, ке-
чапе и друге производе из бакине кухиње. За спој доброг произво-
да и квалитетне амбалаже тим креативног студија „Петер Грегсон“ 
добио је најпрестижнију награду - WorldStar 2013, за најбољу ам-
балажу на свету за филигранске тегле „Бакине тајне“. 

„Када смо чули ову вест позитивна реакција и усхићење сва-
како нису изостали. За нас је овај пројекат један од најзначајнијих 
на којима смо радили у последњих неколико година и у њега је 
уложено много труда и рада”, каже Маријана Зарић, арт директор 
агенције коју чине Јован Тркуља, Милица Пантелић, Милан Летић 
и Никола Шкорић.

„У тренутку када смо били позвани да радимо на пројекту ре-
дизајна ‚Бакине тајне‘, сам бренд је већ био увелико познат и добро 
позициониран. Пошто су то производи који се справљају по тра-
диционалним рецептима, наш задатак је био да осмислимо амба-
лажу која ће објединити и традиционалне елементе и нешто што 
је савремено и да на тај начин приближимо производе млађим 
купцима“, казали су награђени дизајнери Маријана Зарић и Јован 
Тркуља.

Пројекат је укључивао комплетан редизајн стаклене амбала-
же, а аутори сматрају да она јасно говори шта је унутра упаковано. 
Овај креативни тим ради на већем броју пројеката у области реди-
зајна амбалаже, а циљ им је да помере границе и да домаћи дизајн 
буде видљив и изван Србије.

„Амбалажа је један од важних еле-
мената бренда. Поред своје техничке 
функције, она носи и одређене инфор-
мације о самом бренду, говори о односу 
произвођача према упакованом произ-
воду и према купцу. Што је амбалажа 
брижљивије или паметније осмишље-
на, то ће код купца лакше наићи на 
препознавање и симпатије”, каже Ма-
ријана, која је веома поносна на свој рад 
у малом и независном студију. Тврди да 
у процесу креирања може све да буде 
инспиративно - од свакодневних ситу-
ација, драгих људи, преко добре музи-
ке, сјајног филма, шетње, приче, књиге, 
дискусије,…

„Тимски рад ми веома прија. Да-
леко лакше и брже могу да се постигну 

задати циљеви. У нашем тиму заједничким радом и промишљањем 
успевамо да обухватимо разне аспекте неког проблемског задатка 
и тада успешно решење ретко изостаје”, каже Маријана.

Додела награда уприличена је 9. маја, у Сиднеју, од стране Свет-
ске организације за паковања (World Packaging Organisation), а при-
знање за „Бакину тајну“ примио је Васо Лекић, власник и генерални 
директор „Фудленда” (Foodland). Лекић је изразио задовољство што 
се млади, домаћи бренд нашао у друштву глобално успешних брен-
дова, попут „Кока-коле“, „Мекдоналдса“ и „Џони Вокера“.

„Светску награду доносимо у Србију уверени да ће бити 
подстицај да цело наше тржиште почне да размишља у правцу 
унапређења амбалаже. Верујем да врхунски производ заслужује 
врхунску амбалажу. Ми смо пуно енергије, снаге, времена, идеја 
утрошили да бисмо добили савршено паковање и ова награда је ве-
лико охрабрење и најбоља могућа потврда да смо урадили велику 
и праву ствар“, изјавио је Лекић и додао да награда доказује како 
и домаће фирме могу бити признате и конкурентне на глобалном 
нивоу.

World package Grand Prix традиционално окупља победнике ре-
гионалних такмичења за најбоље паковање. Почетком године „Фу-
дленд” је освојио награду за најбољу амбалажу у региону - „Регпак”, 
док је на недавно одржаном такмичењу најбољих српских амбала-
жа освојена награда за најбољи дизајн амбалаже у земљи.

	 	 	 	 А.Б.

НАЈБОЉA АМБАЛАЖA НА СВЕТУ

Недостатак средстава
Дизајнерски двојац покренуо је студио „Петер Грегсон” 

2005. године, после вишегодишњег самосталног рада у раз-
личитим областима. Маријана Зарић је завршила графички 
дизајн на Академији уметности у Новом Саду и радила је у 
струци. Јован Тркуља је дипломирао вајарство на Академији 
уметности у истом граду и пре преузимања звања сувласника 
и креативног директора студија успешно се остварио у савре-
меној уметности.

Дизајнере смо питали какво је интересовање домаће ин-
дустрије да ангажује домаће уметнике у области дизајнирања 
изгледа амбалаже.

„Најчешћи разлог изостанка дизајна није незаинтересо-
ваност домаће индустрије, него недостатак средстава. Таква 
ситуација као резултат доноси доста споре промене, што у ула-
гању у производњу, што у сагледавању потреба за дизајном и 
могућности да се он унапреди и побољша. Ипак, промене се 
дешавају, па је и овај награђени рад један од резултата тих про-
мена”, закључује Маријана Зарић.
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Међународни сајам технике и техничких достигнућа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је наступ 
научних организација и институција које су представиле најактуелнији 
домаћи истраживачки потенцијал и иновативне производе

На Београдском сајму протекле недеље је одржан Међу-
народни сајам технике и техничких достигнућа. Под 
мотом „Корак у будућност” представљене су савремене 
технологије из области аутоматизације, роботике, бе-
жичних комуникација, електроенергетике, електрони-

ке, расвете, процесне технике, логистике, материјала, достигнућа 
из области реиндустријализације, енергетске ефикасности, ал-
тернативних и обновљивих извора енергије, примене ИТ у индус-
трији. Под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, 65 излагача - институти, факултети, иновациони, истра-
живачко-развојни и развојно-производни центри, високотехно-
лошка друштва и друге организације и установе, представило је 
своја достигнућа, под слоганом „Истраживања за иновације”.

Проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја, изјавио је тим поводом да Србија, иако мала 
земља, располаже респектабилним научним потенцијалом и ве-
ликим бројем истраживача, пројеката и акредитованих научних 
института. Отварајући 57. међународни сајам технике и техничких 
достигнућа на Београдском сајму, министар Обрадовић је иста-
као да је потребно унапредити општу свест о вишеструкој користи 
од иновативних технологија и охрабрити инвеститоре да улажу у 
развој иновација. Он је подсетио да је Београдски универзитет на 
Шангајској листи међу 500 најбољих у свету од 22.000 универзи-
тета, а да је Србија на 48. месту у области истраживања на основу 
глобалног рангирања 226 земаља. 

Сајам је био прилика да се јавност упозна са достигнућима 
савременог света, као и са резултатима српских истраживача у 
истраживачком циклусу од 2011. до 2014. године. Према речима 
министра Обрадовића, у примени нових технологија све земље 
света се труде да одрже корак, те је неспорно да ће и Србија морати 
да направи те кораке. 

„Нове технологије, компјутери, паметне табле и друге инова-
ције могу да помогну у учењу и да се стекне што квалитетније об-
разовање”, рекао је Обрадовић. 

На овогодишњем Међународном сајму технике и техничких 
достигнућа представило се више од 600 излагача из 22 земље, а 
поред учесника из Србије, присутни су били и представници Сло-
веније, Чешке, Немачке, Хрватске и Аустрије. Представили су се и 
излагачи из Бугарске, Белгије, БиХ, Италије, Мађарске, Македо-
није, Пољске, Русије, САД, Словачке, Швајцарске, Шведске, Тајвана, 
Турске, Велике Британије. На овој манифестацији представљено је 
више од 200 новитета, при чему су научне организације и инсти-
туције под окриљем Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја презентовале 77 технолошких новости, док су остали из-

лагачи промовисали 124 новитета. Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја организовало је наступ научних организа-
ција и институција које су представиле најактуелнији домаћи ис-
траживачки потенцијал и иновативне производе. На сајму су биле 
приређене националне и групне изложбе, па су тако уприличене 
националне изложбе Чешке, Словачке, Словеније и Мађарске, док 
су Хрватска господарска комора и Хрватска обртничка комора 
биле организатори групног наступа излагача из Хрватске. 

Претпоследњег дана сајма, у четвртак, 16. маја, додељене су 
традиционалне сајамске награде. 

 	 	 	 	 СМЦ

ЕКОНОМИЈА ЗНАЊА

Миграције научних талената
Глобализација је довела до мултипликације центара тех-

нологије и науке. Уз традиционалну Западну Европу, Сједиње-
не Америчке Државе, Јапан и Канаду, последњих двадесет го-
дина појавиле су се, уз опоравак Русије, Индија, Кина, Бразил, 
чак и Блиски исток. Сви они значајно инвестирају у науку и 
технологију.

Старење богатих друштава са Запада и конкуренција са 
Истока ће у следеће две деценије довести до веома снажног 
покрета миграција научних и технолошких талената ка снаж-
ним земљама, где нема довољно демографског потенцијала. 
Немачка намерава да запосли у следећих осам година чак 400 
хиљада инжењера и научника, добрим делом из имиграције. 
Кина улаже огромна средства у повратак њених научника из 
Америке. Недостатак научног и технолошког талента је кључ-
ни разлог за доношење, у новембру 2008. године, такозваног 
„плавог картона” од стране ЕУ, који попут америчког модела 
- „зелене карте”, треба да омогући Европи да узме део светског 
научног талента. Америка, где се планира дуплирање издата-
ка за науку током предстојеће деценије, додатно ће подсти-
цати традиционалну имиграцију научног талента из целог 
света. Наши најбољи таленти  биће на цени и на мети многих. 
Република Србија не може себи да допусти да најбољи поново 
одлазе. 

Брзо и јако опредељење за економију знања и развој тех-
нолошког и научног капацитета земље нема валидну алтерна-
тиву за Републику Србију на почетку 21. века. 

(Из Стратегије научног и технолошког развоја  
Републике Србије за период од 2010. до 2015. године)
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Сива економија у Србији: Нови налази и препоруке за реформе

Сива економија у Србији достиже око 30 одсто БДП, што је за око 15 одсто више него у већини 
других земаља региона. У студији се утврђују узроци сиве економије и дају препоруке за њену 

формализацију, кроз предлоге мера из домена фискалне политике, тржишта рада, финансијског 
сектора и услова пословања

Студија под називом „Сива економија у Србији: Нови нала-
зи и препоруке за реформе”, представљена је протекле недеље у 
Народној скупштини народним посланицима и представници-
ма Службе Народне скупштине. Председница Одбора за финан-
сије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава и 
потпредседница Народне скупштине, Весна Ковач, истакла је да је 
сива економија један од највећих политичких и привредних изазо-
ва са којима се суочава привреда Србије, јер представља препреку 
за развој привредног сектора и функционалне тржишне привреде. 

„Борба против сиве економије мора бити организован и дуго-
трајан процес. Србија је већ предузела важне кораке у тој борби и ус-
постављању макроекономске стабилности”, истакла је Весна Ковач.

Студију, која је настала у сарадњи УСАИД-а и Фондације за 
развој економских наука (ФРЕН), представио је аутор, Саша Ранђе-
ловић, асистент на Економском факултету у Београду и члан 
ФРЕН-а. Ранђеловић је навео да је основни циљ студије израда 
стратегије и препорука за подстицај формализације сиве еко-
номије, како би се побољшала конкурентност српске привреде и 
допринело економском развоју. У студији се утврђују узроци сиве 
економије и дају препоруке за њену формализацију, кроз предлоге 
мера из домена фискалне политике, тржишта рада, финансијског 
сектора и услова пословања. 

„За остваривање циља неопходна је брза, синхронизована и 
свеобухватна примена свих идентификованих мера. Сива еконо-
мија у Србији, према последњим подацима, достиже око 30 одсто 
БДП, што је за око 15 одсто више него у већини других земаља 
региона. Сива економија у Србији опала је са 33,2 одсто у 2001. го-
дини на 30,1 одсто БДП у 2010. години”, оценио је Ранђеловић и 

додао да резултати показују да је сива економија у Србији опада-
ла током периода економског раста, а да је потом од почетка еко-
номске кризе остала скоро непромењена. Од 11 земаља региона, 
у периоду од 2000. до 2010. године, само је Бугарска имала већи 
обим сиве економије од Србије, посматрано у проценту БДП, док је 
Румунија била на приближно истом нивоу.

„Реалан циљ је да се за три до пет година ниво сиве економије у 
Србији смањи на просек земаља средње и источне Европе, а за седам 
до 10 година на ниво Европске уније. Да би се то постигло, потребно 
је што пре применити добро дизајниране и синхронизоване мере у 
четири области - фискалној политици, међу којима је и смањење фи-
скалног оптерећења рада, у институцијама тржишта рада, у финан-
сијском сектору и у условима пословања”, додао је Ранђеловић. Он је 
нагласио да је анкета о сивој економији 2012. године показала да се 
око 28 одсто предузећа и предузетника у Србији бави сивом еконо-
мијом. Према његовим речима, сивој економији су највише склони у 
грађевинарству (43 одсто), следe пољопривреда (34 одсто) и угости-
тељство и саобраћај (са по 33 одсто).

Представљању студије је присуствовало десетак посланика, 
а на питање зашто је одзив мали, председница скупштинског Од-
бора за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава, 
Весна Ковач, рекла је да је и сама изненађена, али да се то може 
оправдати чињеницом да нема заседања Скуштине, а да многи 
посланици нису из Београда.

Учесници скупа су током дискусије истакли да студија даје 
свеобухватан осврт на проблем постојања сиве економије и значај-
не препоруке за њено сузбијање.

     А.Б.

ДоБро Дизајниране и 
СинХронизоване мере

Остварив циљ
Сивој економији су склонији у предузећима са пет до 19 

запослених и великим компанијама са више од 250 запосле-
них, док је регионално више изражена у централној Србији, 
него у Београду и Војводини. Остварив циљ за Србију био би 
да смањи сиву економију на ниво просека земаља централне 
и источне Европе у року од три до пет година, а да на ниво ЕУ 
дође за седам до 10 година. У развијеним земљама сива еконо-
мија износи 15 до 16 одсто БДП. Потенцијални додатни јавни 
приходи који би се могли остварити смањењем сиве економије 
у Србији процењују се на 0,8 до 1,1 одсто БДП у средњем року, 
односно на око два одсто у дугом року. 
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У Београду одржан дводневни Сајам привреде и запошљавања

Током првог дана манифестације незапослени Београђани могли су да потраже посао на штандовима 
више од 20 послодаваца који су понудили преко 60 слободних радних места. Други дан био је намењен 
искључиво привредницима, предвиђен за њихове међусобне сусрете, али и за пословно повезивање са 

послодавцима из Приједора који су представљали Удружење привредника Бањалуке

Прошлонедељни дводневни Сајам привреде и запошља-
вања, одржан у Вишој пословној школи на Звездари, 
привукао је велики број незапослених Београђана и 
привредника из ове градске општине, али и основаца и 
средњошколаца који су имали прилику да се упознају 

са образовним програмима београдских средњих стручних школа 
и пословима који их након школовања чекају. Сајам је организова-
ло Опште удружење предузетника Општине Звездара, у сарадњи 
са Привредном комором Београда, Заједницом предузетника, 
Општином Звездара, а уз подршку Националне службе за запо-
шљавање и Високе пословне школе. 

Прилика за незапослене
„Ово је добра прилика за предузетнике да се упознају, повежу 

и понуде једни другима своје услуге и производе. У првом реду, 
желимо да што већи број посетилаца манифестације пронађе 
посао, јер је то и наш основни циљ. Такође, посебно је важно да 
средњошколцима које смо позвали покажемо шта можемо да ура-
димо за њих и упознамо их са радним профилима који их чекају 
кад заврше школе, а надам се и факултете, и да им тако помогнемо 
да лакше одаберу пут у будућност”, рекао је Едип Шерифов, пред-
седник Општине Звездара, на отварању манифестације.

„Ово је четврти по реду сајам запошљавања на општини Звез-
дара, и као и претходни сајмови резултат је веома добре сарадње 
Националне службе за запошљавање и ове градске општине. На 
Звездари имамо 10.200 незапослених лица, старости махом до 35 
година, са средњим и високим образовањем. Надамо се да ће што 
већи број незапослених добити шансу да се докажу као радници, 
а да ће послодавци изабрати праве раднике за своје фирме”, ис-
такла је том приликом Драгана Повреновић, руководилац Службе 
Звездара НСЗ. 

Током првог дана манифестације незапослени Београђани 
могли су да потраже посао на штандовима више од 20 послодава-
ца који су понудили преко 60 слободних радних места: за браваре, 
кројаче, машинске, грађевинске и електроинжењере, медицинске 
сестре и неговатељице, нискоквалификоване раднике...

Звездарски привредници промовисали су на сајму своју де-
латност, излагали своје производе и међусобно се упознавали и 

пословно повезивали. Заинтересоване средњошколце упознавали 
су са технологијом пословања и професионалним захтевима рад-
них места у својим фирмама. 

Економска сарадња
Други дан манифестације био је намењен искључиво при-

вредницима, предвиђен за њихове међусобне сусрете, али и за 
пословно повезивање са послодавцима из Приједора, који су као 
гости представљали Удружење привредника Бањалуке. 

Горан Рачић, председник Подружне привредне коморе Бања-
лука, истакао је циљеве посете привредника из Републике Српске: 

„Жеља нам је да са Београдом и Србијом имамо што бољу 
економску сарадњу и на ваше тржиште доведемо што више на-
ших привредника, јер са Србијом имамо негативан трговински 
биланс. Прошле године, када смо имали прилику да угостимо 
привреднике из Београда, склопили смо прве пословне уговоре, 
који се реализују и у овој години. У Републици Српској доста су 
тражени прехрамбени производи из Србије, али и ми поседујемо 
одређени сировински потенцијал и производе који би могли наћи 
своје место у продавницама у Србији. Привредници из Приједо-
ра успоставили су сарадњу са Општином Звездара, а Привредна 
комора Бањалуке, која обухвата 55% привреде Републике Српске, 
жели да прошири економску сарадњу и на остале општине Бео-
града. Недавно смо посетили Привредну комору Ниша, а следеће 
седмице смо на сајму у Новом Саду. Планирамо и посету Суботи-
ци. Република Српска има доста да понуди у области енергетике, 
нарочито обновљивих извора, јер смо једна од ретких земаља чија 
је производња енергије већа од потреба. Шанса постоји и у области 
прехрамбене индустрије, пољопривреде и дрвне индустрије, а и 
наша металска индустрија може бити веома интересантна. Недав-
но је Привредна комора Београда гостовала на нашој конферен-
цији еко и етно туризма. Гости су били одушевљени природним 
и туристичким потенцијалима које је РС у последњих неколико 
година изградила”.    

Вид Нинић, председник Извршног одбора Удружења преду-
зетника Општине Звездара, изразио је задовољство током мани-
фестације и сарадњом са привредницима РС: 

ПОВЕЗИВАЊЕ  
ПУТ У БУДУЋНОСТ
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„Наше удружење постоји од 2007. године и броји око 130 чла-
нова. Једно смо од најактивнијих удружења у оквиру заједнице 
18 београдских удружења привредника и еснафских удружења. 
Данашњи догађај обухвата промоцију привреде, запошљавања, 
професионалне оријентације и Пословне школе као нашег домаћи-
на, а основу окупљања представља међусобно повезивање при-
вредника и њихових делатности. Република Српска је потпуно 
отворена за сарадњу са Србијом, али је тај привредни потенцијал 
недовољно искоришћен и занемарен због повољне трговинске 
размене Србије са Русијом. Привреда Бањалуке и Приједора има 
велики кадровски и пољопривредни потенцијал. Договорили смо 
са Министарством просвете и Привредном комором формирање 
новог образовног профила ауто-електроничара, којег није било на 
овим просторима. Њима су потребни инвеститори који би улагали 
у пољопривреду и зато нуде изузетно повољне услове за инвес-
тирање. Договарамо и заједничка учешћа на трећим тржиштима”. 

Избор занимања
На звездарском сајму је било присутно и 10 београдских 

средњих стручних школа које су представиле своје образовне 
профиле и програме преквалификације и доквалификације. Ту су 
били и представници међународне организације ГИЗ из Немачке, 
Пројекта професионалне оријентације, као и ученици основних и 
средњих школа из Београда.

Ирина Кивић, наставник у Бродарској школи, укључена је у 
пројекат Професионална оријентација у Србији, као ментор за 
школе на Звездари и Новом Београду, а уједно је и руководилац 
тима за професионалну оријентацију за Општину Звездара. 

„Пројекат је покренула Немачка организација за међународ-
ну сарадњу, у сарадњи са Министарством просвете, науке и техно-
лошког развоја и Министарством омладине и спорта. Ослања се на 
две компоненте - школску и ваншколску. У прву су укључене ос-
новне школе које преко радионица за децу 7. и 8. разреда пролазе 
петофазни динамички модел професионалне оријентације. Деца 
се кроз радионице оспособљавају да свесно бирају своје будуће 
занимање, при чему су у процес укључени сви актери неопходни 
за доношење такве одлуке - служба за запошљавање, послодавци, 
основне, средње и високе школе, локална самоуправа и сви дру-
ги који утичу на привредни развој у држави. На основу таквих 
информација дете стиче могућност за доношење реалне одлуке 
формиране на основу процене сопствених жеља и реалне понуде 
на тржишту. Деца тако прво стижу до спознаје сопствених афини-
тета и могућности, потом се упознају са школама и образовањем, 
затим се организују одласци у предузећа и упознавање са реал-
ношћу одређеног занимања и пословања. У последњој фази овог 
процеса деца сама доносе одлуку о избору занимања. Радионице 
укључују и родитеље којима се сугерише да не врше велики ути-
цај на дечији избор, већ да буду подстрекачи њиховог самосталног 
размишљања. Друга компонента укључује рад са средњошколци-
ма и младима ван школског система, и овај део пројекта спроводе 
Канцеларије за младе. Ђаци се на сајму сусрећу са послодавцима 
и упознају са занимањима за која се школују, а од НСЗ ће добити 
информације о занимањима која се траже или не траже на нашем 
тржишту рада”, објаснила је Ирина Кивић. 

Утисци посетилаца
Слободанка Вучковић, чланица Удружења „Сито” које се бави 

очувањем традиционалних и уметничких заната, истиче да уд-
ружђење окупља људе из читаве Србије који се баве израдом ру-
котворина: 

„Наша стална поставка налази се у београдском Дому синди-
ката, али наступамо на манифестацијама широм Србије, у жељи 
да сачувамо традицију и привучемо младе људе да користе и 
израђују традиционалне предмете. Окупили смо жене различите 
старосне доби и профила занимања и немамо никакве донације, 
већ се искључиво издржавамо од свога рада. Сајам је одлична 
прилика да се повежемо са другима и разменимо искуства. Нажа-
лост, ми не запошљавамо раднике, већ само можемо да понудимо 
некоме да нам се придружи, да ради то што зна и да од свог рада 
живи”.   

Радинка Милосав је у пензији, али већ две године волонтира 
у Волонтерском сервису Звездара, на наговор своје ћерке која је 
терапеут. Док ћерка волонтира помажући деци са посебним пот-

ребама, Радинка помаже старим лицима. Са њима се дружи, иде 
у куповину, спрема им доручак, кува кафу, иде по лекове или до-
кумента. 

„Сервис има и креативну радионицу, на којој израђујемо разне 
украсне предмете које после продајемо. На пример, сада помаже-
мо малој Анђели да прикупи новац за лечење. Дошли смо на сајам 
да промовишемо несебичну помоћ и велико срце и позовемо при-
вреднике да нам се прикључе”, истиче Радинка.

Марија Гојковић је специјалиста за регрутацију и селекцију 
у немачкој агенцији за запошљавање, која је на нашем тржишту 
од 2005. године. Канцеларије имају у готово свим већим градови-
ма. Објављују пословне огласе преко разних интернет портала, а 
пријављене незапослене даље упућују на разговор код послодава-
ца. На сајам су дошли са тренутно активном понудом послова, али 
и како би прикупили што више радних биографија. 

Весна из Болеча је без посла остала након 6 година и поро-
диљског боловања. По струци је дизајнер, моделар одеће. 

„Нисам наишла на много пословних понуда, али сам предала 
свој CV послодавцима који траже повремене сараднике. Активно 
тражим посао, али без резултата, јер је понуда слаба. Мислим да 
ћу морати да се преквалификујем како бих лакше дошла до посла”, 
каже Весна.   

Слободан Илић је радио као водоинсталатер и виљушкариста, 
а остао је без посла након 13 година. На сајму је конкурисао за 
посао возача. Каже да активно тражи посао, шаље свој CV и нада 
се да ће ускоро пронаћи посао, али је свестан да је на нашем тр-
жишту велика конкуренција радника.

Ђура Маргетић је ученик грађевинске школе. На звездарски 
сајам је дошао да се упозна са конкретним послом и захтевима 
послодаваца. Каже да му се занимање зидар-тесар за које се шко-
лује не свиђа баш много и да ће свакако гледати да у животу ради 
нешто друго. Жели да упише вишу грађевинску школу, мада се 
двоуми, јер би најрадије уписао вишу школу МУП-а.

	 	 	 	 	 Н.Новаковић
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Предузетништво: дефиниција, карактеристике, предности, недостаци

„Предузетништво је делатност усмерена на покретање, 
организовање и иновирање пословања предузећа, 
са основним циљем стварања новог тржишта и 
остваривања добити. Оно је везано за све аспекте 
људског понашања и деловања - развија креативност, 
поспешује рађање идеја и обогаћује људске потребе“ 
Др Ненад Д. Пенезић, „Како постати предузетник”, 
Београд, 2003.

Предузетништво је способност предузетника, заснована 
на знању и иновацији, да покрене неку активност, уз 
преузимање одређеног ризика, у сврху постизања од-
ређеног циља, првенствено стварања новог тржишта. 
Има за главни циљ стварање нове вредности покре-

тањем и развојем нових предузећа и представља битан фактор 
производње, тако да је тешко замислити развијено друштво без 
људи који воде и организују економски живот. Предузетништво 
укључује све делатности усмерене на улагање и комбинацију 
потребних ресурса, ширење на нова тржишта, стварање нових 
производа, нових потрошача, нових технологија и технолошких 
решења. У непосредној је вези са расположивим ресурсима, јер од 
расположивих ресурса, људске креативности и иновативности за-
виси ниво производње одређених производа и услуга, као и ниво 
задовољења људских потреба. Модерна дефиниција описује пре-
дузетништво као способност кретања и стварања визије практич-
но ни из чега, као људски и креативан чин, као примену енергије 
за иницирање и изградњу предузећа или организације.

 
Разлози за предузетништво
• Креирање властите судбине - поседовање сопственог пре-

дузећа омогућава предузетницима независност.
• Различитост - предузетници покрећу самостално посло-

вање, јер виде прилику за стварање различитости у ства-
рима важним за њих.

• Постизање сопственог пуног потенцијала - предузетници-
ма посао постаје инструмент за игру и самодоказивање.

• Убирање профита - иако новац није примарна водиља 
већине предузетника, профит који својим пословањем 
могу остварити представља важан мотивациони фактор.

• Прилика за допринос друштву и признање за властите на-
поре - власници предузећа често су међу најугледнијим 
члановима у својој заједници.

• Посао који се воли - већина власника малих предузећа ус-
пех је остварила јер раде оно што воле и што их занима.

Међу карактеристикама малих предузећа најзначајније су:
• задовољавају онај део тражње за робама и услугама које 

велика предузећа тешко могу подмирити;
• много су флексибилнија, што им омогућава врло еластич-

ну понуду и прилагођавање кретањима тражње на тр-
жишту;

• показују већу спремност да стару технологију замене новом;
• пружају шире могућности иновативности и бржу приме-

ну нових знања и пословних модела.
Економска самосталност и спремност на ризик у пословању 

подстиче мала предузећа да се еластично повезују и умрежавају 
ради остваривања успешнијег заједничког пословања, али и лак-
шег преузимања ризика.

Предности малих предузећа
• Независност - покретање малог предузећа предузетници-

ма омогућава готово у потпуности аутономно деловање. 
Међутим, велики степен самосталности прати и велика 
одговорност.

• Тржишна прилагодљивост - мала предузећа су у могућ-
ности да се брзо прилагоде тржишним променама и но-

вонасталим приликама, тако да без већих потреса могу 
своју делатност преоријентисати, у складу са захтевима 
потрошача у погледу квалитета, количине, дизајна и сл.

• Могућност остварења финансијског успеха - један од 
важнијих разлога оснивања малог предузећа је могућ-
ност остварења знатно веће зараде у самосталном послу 
од оне коју је предузетник могао остварити као запослени 
у некој компанији.

• Сигурност посла - власник, односно предузетник, исто-
времено је и менаџер предузећа и сам одлучује када ће, 
колико и до када радити.

• Породично запошљавање - једна од предности је могућ-
ност запошљавања чланова породице. Преношење искус-
тава омогућава стварање традиције породичног посла. 
Сарадња чланова породице позитивно делује на морал 
запослених, јер влада велико међусобно разумевање и по-
штовање.

• Изазов - код власника/предузетника снажно је развијена 
потреба за самоактуализацијом. Уживају у осећају самос-
талног развоја, сматрају како су сами одговорни за успех 
или неуспех. 

Недостаци малих предузећа
• Пораст одговорности - широк распон одлучивања који 

има предузетник у малом предузећу у великој мери по-
већава одговорност за пословни успех. 

• Могућност пропасти - предузетник располаже ограниче-
ним финансијским и капиталним ресурсима, па има малу 
могућност ублажавања неуспешних пословних потеза. 
Због тога број лоших или погрешних пословних одлука 
треба свести на минимум. Такође, без обзира на залагање 
и квалитетно одлучивање предузетника, економска реце-
сија или криза могу погубно утицати на пословање малих 
предузећа.

• Конкуренција - упркос врло успешном почетку, успех ма-
лог предузећа нагло може нарушити појава конкуренције 
у окружењу.

• Финансијска слабост - без обзира на успешно управљање 
финансијским средствима, мала предузећа су подлож-
нија финансијским кризама и неликвидности. Због тога 
су, како би брже прикупила новац, присиљена да продају 
своје производе и услуге по нижим ценама или узимају 
неповољне кредите на тржишту, што врло често резултује 
пословном пропашћу, па чак доводи и до губитка личне 
имовине предузетника.

• Недостатак знања и стручности - због ограничених финан-
сијских могућности малим предузећима обично недос-
тају квалитетни стручњаци специјализовани за поједине 
предузетничке функције. Такође, мала предузећа су због 
финансијских ограничења присиљена да рационализују 
трошкове додатног образовања и тренинга запослених.

• Неразвијена правна регулатива - за подстицање преду-
зетништва врло је битно квалитетно законско регулисање 
покретања и пословања малих привредних субјеката, јер од 
тога зависе и могућности кредитирања, односно одређене 
финансијске погодности које су неопходне за малу привреду.

 	 	 	 Извор:	Предузетник.инфо

СТВАРАЊЕ 
ВИЗИЈЕ
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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

- провера радних способности није предвиђена.

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

670

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

граД БеограД 
граДСКа опшТина земун 
управа граДСКе 
опшТине земун
11080 Земун, Магистратски трг 1
тел. 011/3778-530

Руководилац групе за људске 
ресурсе
за рад у Одељењу за општу управу, Одсек 
за опште послове

УСЛОВИ: правни факултет - VII степен, положен 
стручни испит и 5 година радног стажа у струци, рад 
на рачунару.

Послови кадровских евиденција
за рад у Одељењу за општу управу, Одсек 
за опште послове

УСЛОВИ: виша стручна спрема друштвеног или еко-
номског смера, VI степен, положен стручни испит и 
1 година радног стажа у струци, рад на рачунару или 
средња стручна спрема друштвеног или економског 
смера, IV степен, положен стручни испит, 3 године 
радног стажа и рад на рачунару.

Архивар
за рад у Одељењу за општу управу, Одсек 
за изборна права, послове писарнице и 
архиве

УСЛОВИ: IV степен, положен стручни испит, 6 месе-
ци радног стажа и рад на рачунару.

Координатор канцеларије за младе
за рад у Одељењу за друштвене 
делатности и привреду, Одсек за 
друштвене делатности

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, поло-
жен стручни испит, 1 година радног стажа и рад на 
рачунару или виша стручна спрема-VI степен, поло-
жен стручни испит, 3 године радног стажа и рад на 
рачунару.

Фоторепортер
за рад у Служби за скупштинске послове 
и информисање, Редакција „Земунских 
новина“

УСЛОВИ: КВ радник, III степен, фотограф, 1 година 
радног стажа или средња стручна спрема-IV степен, 
положен стручни испит, фотограф, 6 месеци радног 
стажа и рад на рачунару.

Новинар
за рад у Служби за скупштинске послове 
и информисање, Редакција „Земунских 
новина“

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, поло-
жен стручни испит, 1 година радног стажа и рад на 
рачунару или виша стручна спрема-VI степен, поло-
жен стручни испит, 3 године радног стажа у струци 
и рад на рачунару.

Возач
за рад у Служби за заједничке послове, 
Одсек за техничке и помоћне послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, поло-
жен стручни испит, 6 месеци радног стажа и поло-
жен возачки испит „Б“ категорије или ВКВ возач-V 
степен и положен возачки испит „Б“ категорије 
или КВ возач-III степен стручне спреме и положен 
возачки испит „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, канди-
дат мора испуњавати и опште услове из чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима: да 
је држављанин РС; да је пунолетан; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним органи-
ма. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања (рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања). Пријаву и доказе о испуњавању 
услова огласа, у оригиналу или у овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци), доставити Одељењу 
за општу управу Управе Градске општине Земун, на 
горенаведену адресу, поштом или путем писарнице, 
са назнаком: „За јавни оглас“. Неће се разматрати 
неблаговремене пријаве, пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази и пријаве у којима није 
наведено радно место за које се конкурише. Додат-
не информације могу се добити на број телефона: 
011/3778-530. Рок за доношење одлуке о избору је 
15 дана од дана истека рока за подношење прија-
ве. О извршењу ове одлуке стараће се Одељење за 
општу управу.

управа граДСКе 
опшТине враЧар
11000 Београд, Његошева 77

Шеф Одсека за управно-правне 
послове
Одељење за грађевинске и комуналне 
послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање на правном 
факултету, 3 године радног искуства и положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару, коришћење програма МS Word и МS Еxcel, 
коришћење Интернета и електронске поште.

Шеф Одсека за буџет и трезор
Одељење за буџет, привреду и друштвене 
делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање на економ-
ском факултету, 3 године радног искуства и поло-
жен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару, коришћење програма МS Word и МS Еxcel, 
коришћење Интернета и електронске поште.

Послови буџета
Одсек за буџет и трезор, Одељење за 
буџет, привреду и друштвене делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање на економ-
ском факултету, 3 године радног искуства и поло-
жен државни стручни испит, познавање рада на 
рачунару, коришћење програма МS Word и МS Еxcel, 
коришћење Интернета и електронске поште.

Систем администратор
Одсек за информатику и аутоматску 
обраду података, Одељење за општу 
управу

УСЛОВИ: стечено средње образовање природно-
математичког или техничког смера, 1 година радног 
искуства и положен државни стручни испит, стече-
на посебна стручна знања - поседовање Мicrosoft 
Certified Systems Аdministrator.

Комунални инспектор
Одсек за комуналну инспекцију, Одељење 
за инспекцијске послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено високо образовање, 3 године рад-
ног искуства и положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару, коришћење програма 
МS Word и МS Еxcel, коришћење Интернета и елек-
тронске поште.

Стручни послови за Скупштину, 
Веће Градске општине, председника 
Градске општине и начелника 
Управе Градске општине
Одсек за скупштинске послове, послове 
Већа Градске општине, председника 
Градске општине и начелника Управе 
Градске општине, Служба за скупштинске 
послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање на правном 
факултету, 3 године радног искуства и положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару, коришћење програма МS Word и МS Еxcel, 
коришћење Интернета и електронске поште.

Послови организације одржавања 
возила - реферат административних 
и техничких послова, изабраних, 
именованих и постављених лица
Служба за скупштинске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање, положен 
возачки испит за „Б“ категорију возила.

Шеф Одсека за јавне набавке
Служба за финансијске и заједничке 
послове 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на правном 
факултету, 3 године радног искуства и положен 
државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару, коришћење програма МS Word и МS Еxcel, 
коришћење Интернета и електронске поште, поло-
жен стручни испит за службеника за јавне набавке.

Домар - реферат техничких 
послова, противпожарне заштите и 
економата
Служба за финансијске и заједничке 
послове 

УСЛОВИ: стечено више образовање, 3 године радног 
искуства, познавање рада на рачунару, коришћење 
програма МS Word и МS Еxcel, коришћење Интерне-
та и електронске поште.

Заједничко за сва радна места: Радни однос за сва 
наведена радна места заснива се на неодређено 
време. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Усло-
ви за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да има пропи-
сану стручну спрему, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству прилажу се, у оригиналу или у 
овереној фотокопији, следећи докази: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о здравственом стању, диплома којом се 
потврђује стручна спрема, уверење Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, радна књижица, доказ о положеном државном 
стручном испиту, доказ о радном искуству у стру-
ци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе у року од годину дана од дана заснивања 
радног односа. Кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном испиту.

Напомена: За радна места 2 и 3 неопходно је позна-
вање рада у програму САП, што се доказује потвр-
дом од стране послодавца.

Пријаве се подносе на адресу: Управа Градске 
општине Врачар - Служба за финансијске и зајед-
ничке послове, Београд, Његошева 77, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос“. Лице 
задужено за давање обавештења о огласу: Драго-
слав Поповић, број телефона: 011/3081-576, Служ-
ба за финансијске и заједничке послове. Пријаве уз 
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које нису приложени сви потребни докази, у ориги-
налу или у фотокопији овереној у суду или општи-
ни, непотпуне, као и неблаговремене пријаве биће 
одбачене. Кандидати који конкуришу на више рад-
них места подносе појединачне пријаве у којима 
наводе уз коју од пријава су приложили тражена 
документа. Сви изрази, појмови, именице, приде-
ви и глаголи у овом огласу који су употребљени у 
мушком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола.

амБаСаДа 
репуБЛиКе ЧешКе
11000 Београд
Булевар краља Александра 22

Административни референт за 
агенду ЕУ

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да није кажњаван - доказати документом; 
минимум висока стручна спрема - доказати докумен-
том; знање енглеског језика - потврда о положеном 
испиту; знање чешког језика - потврда о положе-
ном испиту је предност; возачка дозвола „Б“ кате-
горије - доказати документом; здравствена способ-
ност. Кандидати се пријављују писаним путем на 
адресу: Амбасада Републике Чешке, Булевар краља 
Александра 22, 11000 Београд, н/р Милени Миркић, 
до 05.06.2013. године. Касније достављене пријаве 
неће се узимати у обзир. Саставни део пријаве, у 
којој кандидат наводи разлог због кога жели да ради 
у Амбасади, јесте и мотивационо писмо, а прилажу 
се и следећа документа: биографија са детаљним 
навођењем досадашње праксе; фотографија, адре-
са, телефон и мејл; копија потврде о некажњавању; 
документ о највишој стручној спреми коју кандидат 
поседује; документ о положеном испиту из енглеског 
језика; документ о положеном испиту из чешког 
језика, уколико га поседује; копија возачке дозволе; 
препоруке послодаваца; копије осталих докумената 
које кандидат сматра важним. Пријављени кандида-
ти који не добију позив за разговор до 15.06.2013. 
године нису прошли у други круг конкурса.

управа граДСКе 
опшТине оБреноваЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши референт оператер - архивар 
експедитор поште
за рад у Одељењу за општу управу, на 
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа, било ког смера, 
најмање 3 године радног искуства. Уз пријаву при-
ложити: диплому којом се потврђује стручна спре-
ма (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о радном искуству, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима. Пријаве на оглас слати 
на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица 
Лаиновић, број тел. 011/8721-786. Неблаговремене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени потребни докази, неће се 
разматрати.

управа граДСКе 
опшТине оБреноваЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Сарадник за административно-
техничке послове месних заједница 
Бело Поље, Ратари и Бргулице
за рад у Служби за скупштинске послове и 
прописе, на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне 
студије било ког смера, најмање 1 година радног 
искуства. Уз пријаву приложити: диплому којом се 
потврђује стручна спрема (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о радном искуству, 
доказ 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 државним органима. Прија-
ве на оглас слати на горенаведену адресу. Лице 
за контакт: Славица Лаиновић, број тел. 011/8721-
786. Неблаговремене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
потребни докази, неће се разматрати.

управа граДСКе 
опшТине оБреноваЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74
тел. 011/8721-786

Виши референт за комуналне 
послове
за рад у Одељењу за урбанизам и 
комунално-грађевинске послове, на 
одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа било ког смера, 
најмање 3 године радног искуства. Уз пријаву при-
ложити: диплому којом се потврђује стручна спре-
ма (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о радном искуству, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државним органима. Пријаве на оглас слати 
на горенаведену адресу. Лице за контакт: Славица 
Лаиновић, број тел. 011/8721-786. Неблаговремене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве, као и прија-
ве уз које нису приложени потребни докази неће се 
разматрати.

„CREDITREFORM“ Dоо
11070 Нови Београд
Палмира Тољатија 5/III
тел. 011/260-68-76

Финансијски аналитичар - 
приправник
на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста, смер финансије, знање рада на рачуна-
ру (Excel), знање енглеског и немачког језика (виши 
ниво). Пријаве и биографије слати на е-mail: оffice@
creditreform.rs.

управа граДСКе 
опшТине гроЦКа
11306 Гроцка, Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

Управно-правни послови у 
имовинско-правној области

УСЛОВИ: висока стручна спрема-правни факултет 
и 3 године радног стажа. Поред наведених услова, 
кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 
39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005). Уз 
пријаву са биографијом подносе се следећа доку-
мента: диплома о завршеном факултету, фотокопија 
радне књижице, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (да није старије од шест месеци), лекар-
ско уверење о општој здравственој способности (да 
није старије од шест месеци), уверење надлежног 
суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница (издато након објављи-
вања огласа), уверење полицијске управе да лице 
није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (издато након објављивања 
огласа). Рок за достављање пријава је осам дана од 
дана објављивања. Пријаву и доказе о испуњености 
услова доставити начелнику Управе Градске општи-
не Гроцка (у оригиналу или оверене фотокопије), а 
преко Службе за кадровске и опште послове, Гроц-
ка, Булевар ослобођења 39. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

граДСКа опшТина 
мЛаДеноваЦ 
управа граДСКе 
опшТине мЛаДеноваЦ
11400 Младеновац, Јанка Катића 6

Управно-правни послови за 
Одељење, у Одељењу за комуналне, 
грађевинске и послове заштите 
животне средине, Група за 
грађевинске послове

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат треба да 
испуњава сходно чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Посебни усло-
ви: високо образовање на студијама другог степена, 
односно основним студијама у трајању од најмање 
четири године (област: право), 1 година радног 
стажа, положен државни стручни испит. Уз прија-
ву на оглас приложити доказе о испуњавању посеб-
них услова: оверен препис или оригинал дипломе о 
стеченој врсти и степену стручне спреме, оверену 
фотокопију радне књижице, уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, као и доказе о испуњавању општих услова за 
рад у државним органима: уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење, извод из 
матичне књиге рођених, уверење основног и вишег 
суда да се против кандидата не води кривични пос-
тупак за дела која се гоне по службеној дужности, 
доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве са 
потребним доказима, у оригиналу или у овереној 
фотокопији, не старијoj од 6 месеци, подносе се 
Управи Градске општине Младеновац, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

администрација и управа
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јагодина

граДСКа управа 
граДа јагоДине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Послови грађанских стања за Град 
Јагодину
за рад у Одељењу за управу, на одређено 
време од 3 месеца

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне 
спреме, први степен правног факултета или виша 
управна школа, 3 године радног стажа и положен 
државни стручни испит.

Послови обезбеђења и 
противпожарне заштите зграде 
Скупштине Града
за рад у Одељењу за управу, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен струч-
не спреме, гимназија, електротехничка (енергетска 
и за расхладне уређаје), грађевинска, економско-
трговинска, пољопривредна, саобраћајна, техничка 
школа, 6 месеци радног стажа, положен државни 
стручни испит и испит противпожарне заштите.

Портир
за рад у Одељењу за управу, на одређено 
време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне спреме, 
машинбравар, угоститељ, инсталатер и 6 месеци 
радног стажа.

Интерни курир
за рад у Одељењу за управу, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа.

Администратор мреже и сарадник 
за одржавање рачунарске технике
за рад у Одељењу за управу, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен струч-
не спреме, средња техничка школа, 1 година радног 
стажа, положен државни стручни испит и испит за 
рад на рачунару.

Имовинско-правни послови и 
евиденција градске имовине
за рад у Одељењу за урбанизам, 
грађевинске, комуналне, стамбене и 
имовинско-правне послове, на одређено 
време од 3 месеца

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен струч-
не спреме, правни факултет, 3 године радног стажа, 
положен државни стручни испит.

Послови планирања буџета
за рад у Одељењу за буџет и финансије, на 
одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен 
стручне спреме, економски факултет или технички 
факултет, струке менаџмент, 3 године радног стажа 
и положен државни стручни испит.

Администратор инспекције заштите 
животне средине
за рад у Одељењу за инспекцијске 
послове, на одређено време од 9 месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен струч-
не спреме, економског, правног или другог друштве-
ног смера, 6 месеци радног стажа и положен држав-
ни стручни испит.

Послови покретања и вођења 
пореско-прекршајног поступка
за рад у Одељењу за утврђивање, наплату 
и контролу јавних прихода, на одређено 
време од 3 месеца

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен струч-
не спреме, правни факултет, 3 године радног 
искуства, познавање рада на рачунару и положен 
државни стручни испит.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да 
испуњава и услове из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да је држављанин Репу-
блике Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу, да има општу 
здравствену способност. Пријава на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подноси се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

опшТинСКа управа 
опшТине Ћуприја
35230 Ћуприја, 13. октобра 7

Послови наплате пореза
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера, 
1 година радног искуства, положен државни испит.

Порески извршитељ
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - гимназија, еко-
номски или технички смер, 6 месеци радног иску-
ства, положен државни испит.

Порески контролор
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - економски, 
друштвени, технички или пољопривредни смер, 6 
месеци радног искуства, положен државни струч-
ни испит, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на 
оглас, са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова, осим доказа о положеном државном струч-
ном испиту - оверена фотокопија дипломе о школ-
ској спреми, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, фотокопија радне књижице, 
лекарско уверење, доказ да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним орга-
нима, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања, на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир.

КрагУјевац

понишТење огЛаСа 
опшТина КниЋ 
опшТинСКа управа
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Оглас објављен 17.04.2013. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: извршилац за 
послове у области информисања, поништава 
се у целости.

граД КрагујеваЦ 
граДСКа управа за 
поСЛове ЛоКаЛне 
Самоуправе и опшТе 
управе
34000 Крагујевац, Трг слободе 3
тел. 034/306-161

Секретар Секретаријата за 
здравство, социјалну политику и 
друштвену бригу о деци
УСЛОВИ: чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима прописано је да се у радни однос у 
државном органу може примити лице које испуњава 
следеће услове: да поседује држављанство Репу-
блике Србије; да је пунолетно (извод из матичне 
књиге рођених); да има општу здравствену способ-
ност; да има прописану стручну спрему; да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављане посло-
ва у државном органу, као и уверење из општин-
ског суда, а које се издаје на лични захтев, да се 
против пријављеног кандидата не води истрага и 
да испуњава друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематизацији радних 
места у органу. Поред услова који су предвиђени 
чл. 6 Закона о радним односима у државним орга-
нима, потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове који су утврђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Градској 
управи за послове локалне самоуправе и опште 
управе: завршен правни факултет, високо образо-
вање стечено на студијама другог степена, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, положен државни стручни испит и најмање 
3 године радног искуства у струци. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова доста-
вљају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

лесКовац

граД ЛеСКоваЦ 
граДСКа управа за 
поСЛове граДСКе 
СКупшТине 
и граДСКог веЋа 
граДа ЛеСКовЦа
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Правно-технички послови

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме друштвеног сме-
ра; једна година радног искуства; положен државни 
стручни испит за рад у органима државне управе и 
локалне самоуправе. Уз пријаву поднети следећу 
документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми; лекарско уверење да 
кандидат поседује општу здравствену способност 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци); уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (не старије од 6 месеци); уве-
рење о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе и локалне самоуправе; ове-
рену фотокопију радне књижице. Пријава на оглас 
са доказима о испуњавању услова подноси се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Градска 
управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11, 16000 
Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

администрација и управа
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измена КонКурСа 
опшТинСКа 
управа меДвеЂа
16240 Медвеђа, Јабланичка 46
тел. 016/891-907

Конкурс објављен 01.05.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: начел-
ник Општинске управе, мења се у наслову 
конкурса, тако што уместо: Општинска упра-
ва Општине Медвеђа, треба да стоји: Општи-
на Медвеђа - Општинско веће. Остали услови 
конкурса остају непромењени.

граД ЛеСКоваЦ 
граДСКа управа за 
зашТиТу ЖивоТне 
СреДине
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Извршилац за финансијске послове 
Управе и Фонда за заштиту животне 
средине

УСЛОВИ: виша економска школа - VI степен стручне 
спреме, одсек, група, смер за финансије, рачуновод-
ство и банкарство, струке економске; познавање рад 
на рачунару; једна година радног искуства; положен 
државни испит за рад у органима државне управе 
и локалне самоуправе. Уз пријаву на оглас подне-
ти следећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; лекарско 
уверење да кандидат поседује општу здравствену 
способност (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (не старије 
од 6 месеци); уверење о положеном стручном испи-
ту за рад у органима државне управе и локалне 
самоуправе; оверену фотокопију радне књижице; 
сертификат о познавању рада на рачунару. Пријава 
на оглас са доказима о испуњавању услова подноси 
се у року од 8 дана од дана објављивања, на адре-
су: Градска управа за опште послове, Пана Ђукића 
9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЦенТар за СоЦијаЛни раД
16240 Медвеђа, Васе Смајића 10
тел. 016/891-340

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економских, 
психолошких, педагошких и андрагошких и социо-
лошких наука, односно стручни назив: дипломирани 
социјални радник; да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије; најмање 5 година радног искуства у 
струци. Кандидат уз прописану конкурсну докумен-
тацију подноси програм рада за мандатни период 
на који се врши избор. Директора именује надлеж-
ни огран Општине Медвеђа, на основу спроведе-
ног конкурса, по прибављеном мишљењу Управног 
одбора Центра за социјални рад. Мандат директора 
траје четири године. Изборни поступак по конкурсу 
спроводи Управни одбор Центра за социјални рад и 
у том поступку разматра приспеле пријаве, сачиња-
ва листу кандидата који су испунили прописане 
услове и доставља је заједно са својим мишљењем 
надлежном органу Општине Медвеђа. На имено-
вање директора Центра за социјални рад сагласност 
даје надлежно министарство. Кандидат уз пријаву 
на конкурс обавезно подноси следећу документа-
цију: диплому о завршеној стручној спреми, потвр-
ду о радном искуству у струци, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 

о здравственој способности (накнадно се доставља 
по доношењу одлуке о пријему кандидата), уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу (уверење издаје надлежна поли-
цијска управа), уверење да није покренута истра-
га и да није подигнута оптужница (уверење издаје 
надлежни суд). Докази о испуњавању услова доста-
вљају се у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве се подносе писарни-
ци Центра за социјални рад у Медвеђи или поштом 
на адресу: Центар за социјални рад, Васе Смајића 
10, 16240 Медвеђа, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора“. Контакт телефон: 016/891-340.

лоЗница

иСправКа ДеЛа огЛаСа 
граД ЛозниЦа 
граДСКа управа
15300 Лозница, Карађорђева 2

Оглас објављен 15.05.2013. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: послови 
информационе технологије - IT администра-
тор, на одређено време до 12 месеци, испра-
вља се у делу услова, тако што се брише: 
„положен стручни испит за рад у органима 
државне управе”, а у делу радног искуства - 
уместо 3 године, треба да стоји: 2 године. У 
осталом делу оглас је непромењен.

ниш

граДСКа опшТина 
панТеЛеј
18000 Ниш, Гутенбергова 4а
тел. 018/201-280

Послови припреме и реализације 
седница Скупштине, Већа и радних 
тела Скупштине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факул-
тет; најмање једна година радног искуства; положен 
испит за рад у органима државне управе.

Комунални сарадник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, трго-
винска, медицинска, техничка школа или гимназија; 
најмање шест месеци радног искуства; положен 
испит за рад у органима државне управе.

Послови у бифеу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног или 
техничког усмерења.

ОСТАЛО: испуњеност услова из члана 6 Закона о 
радним односима у државним органима: да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву доставити, у оригина-
лу или у овереној фотокопији: диплому о стеченој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о општој здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о радном искуству; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); уверење да лице није осуђивано за кри-
вична дела (издаје надлежна полицијска управа, не 
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

нови паЗар

граД нови пазар 
граДСКа управа за 
изворне и поверене 
поСЛове
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 1
тел. 020/313-644

Извршилац на пословима 
ликвидатора за буџетско 
рачуноводство, извештавање и 
електронски пренос новчаних 
средстава
за рад у Одсеку за трезор, у Одељењу за 
финансије

УСЛОВИ: особа са инвалидитетом прима се на рад 
под посебним условима, прилагођавањем радног 
процеса и радних задатака, у Одсеку за трезор у 
Одељењу за финансије; висока стручна спрема, еко-
номског смера, VII степен стручне спреме, положен 
државни стручни испит, једна година радног иску-
ства.

Домар
за рад у Одсеку за техничке и помоћне 
послове, у Одељењу за техничке и 
помоћне послове, обезбеђење и возни 
парк

УСЛОВИ: особа са инвалидитетом прима се на рад 
под општим условима, без прилагођавања посло-
ва, радног места или послова и радног места, КВ 
радник, III степен стручне спреме, 6 месеци радног 
искуства.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас уз 
пријаву са биографијом подносе и следећа доку-
мента, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о завршеној високој стручној спреми; уве-
рење о положеном државном испиту; доказ о рад-
ном искуству у струци; радну књижицу; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матич-
не књиге рођених (издат на обрасцу сходно Зако-
ну о матичним књигама, објављеном у „Службеном 
гласнику РС“, бр. 20/09); решење о процењеној рад-
ној способности и могућности запослења; уверење 
основног и вишег суда да против лица није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница (изда-
то након објављивања огласа); уверење полицијске 
управе да лице није осуђивано за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за објављање послова у државном органу (издато 
након објављивањау огласа). Пријава са доказима 
о испуњавању услова из огласа подноси се начел-
нику Градске управе за изворне и поверене послове 
Града Новог Пазара, у року од осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

нови са д

опшТина Темерин 
опшТинСКа управа
21235 Темерин, Новосадска 326

Заштита животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, висока школ-
ска спрема - дипломирани биолог или дипломирани 
инжењер пољопривреде; положен стручни испит за 
рад у државним органима; најмање 1 година рад-
ног искуства; држављанство РС; да кандидат 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 послова у државном 
органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати начелнику, на горена-
ведену адресу.

администрација и управа



   |  Број 518  |  22.05.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs14 

вЛаДа ауТономне 
поКрајине војвоДине 
управа за 
зајеДниЧКе поСЛове
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-232

Виши референт - радник 
обезбеђења - евидентичар
на одређено време

Опис послова радног места: обавља помоћно-
техничке и рутинске послове евидентирања и кон-
троле уласка и изласка странака и запослених у 
зграду и објекте, контролише паркирање возила 
странака и запослених на паркинг простору око 
зграде Скупштине АПВ и Владе АПВ, одговоран је 
за правилно обављање послова, а самосталност у 
раду ограничена је повременим надзором непосред-
ног руководиоца и обавља друге послове по налогу 
помоћника директора, начелника одељења и коор-
динатора.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, радни стаж у стру-
ци од најмање три године, положен државни струч-
ни испит, основни ниво оспособљености за рад на 
рачунару (ЕCDL START). У радни однос у државном 
органу не може бити примљено лице које је осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Одлуку о избору између пријављених канди-
дата доноси директор Управе за заједничке послове 
покрајинских органа. Потребно је приложити: прија-
ву са тачном адресом становања и контакт теле-
фон; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о некажњавању издато од 
стране МУП-а (не старије од шест месеци); доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе); потврду о оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START) - оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у органу управе (ориги-
нал или оверена фотокопија); фотокопију доказа о 
радном искуству у струци (потврде, решења, угово-
ри и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); фотокопију радне књижице. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Детаљније инфор-
мације о огласу могу се добити на горенаведени број 
телефона.

вЛаДа ауТономне 
поКрајине војвоДине 
поКрајинСКи СеКреТаријаТ 
за зДравСТво, СоЦијаЛну 
поЛиТиКу и ДемограФију
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-891

Сарадник за послове израде 
пројектних документација, развој и 
координацију пројекта
на одређено време

Опис послова радног места: прати реализацију стра-
тегија, планских и развојних докумената у области 
здравствене заштите и у другим областима са аспе-
кта здравствене заштите; прати стање, појаве и про-
блеме у раду установа, фондова и служби у обла-
сти здравства; учествује у пословима координације 
и сарадње са установама, струковним удружењи-
ма и организацијама у вези студијско-аналитичких 
послова, планирања, развоја, припреме и реализа-
ције пројеката у области здравства; конципира идеј-
на решења за пројекте у области здравства; прати 
информације о донаторским активностима и актив-
ностима које се односе на имплементацију пројека-
та у области здравства; предлаже одређене мере за 
отклањање недостатака и унапређење планирања, 
развоја и реализације пројеката у области здрав-
ства; учествује у припреми конкурсне документације 

пројеката у области здравства, по потреби учествује 
у реализацији пројектних активности и прати реали-
зацију пројеката; учествује у изради анализе проје-
ката у области здравства поднетих Покрајинском 
секретаријату; обавља и друге послове које одре-
ди покрајински секретар, помоћник покрајинског 
секретара за здравство и начелник одељења.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
првог степена у пољу природно-математичких или 
друштвено-хуманистичких наука (основне академс-
ке студије, основне струковне студије), односно 
на студијама у пољу природно-математичких или 
друштвено-хуманистичких наука у трајању од три 
године, са завршеним приправничким стажом, 
положен државни стручни испит или најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи и поло-
жен стручни испит, знање енглеског језика, основ-
ни ниво оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL 
START). Одлуку о избору између пријављених кан-
дидата доноси покрајински секретар за здравство, 
социјалну политику и демографију. У радни однос у 
државном органу не може бити примљено лице које 
је осуђивано за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. За пријаву на конкурс потреб-
но је приложити: пријаву са тачном адресом стано-
вања и контакт телефон; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци, оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
некажњавању издато од стране МУП-а (не старије 
од шест месеци); доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме); потврда о оспособљености за рад на рачуна-
ру (ЕCDL START, оригинал или оверена фотокопија); 
оригинал или оверена фотокопија уверења о знању 
енглеског језика; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу управе (оригинал 
или оверена фотокопија); фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); фотокопија радне књижице; фото-
копија личне карте; уверење о здравственој спо-
собности. Пријаве слати на горенаведену адресу, уз 
напомену: други спрат, канцеларија бр. 46. Детаљ-
није информације о огласу могу се добити на горе-
наведени број телефона.

вЛаДа ауТономне 
поКрајине војвоДине 
поКрајинСКи  
СеКреТаријаТ 
за пољопривреДу, 
воДопривреДу и 
шумарСТво
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-120

Шумарско-ловни инспектор - 
самостални стручни сарадник
на територији Суботице, Бачке Тополе и 
Малог Иђоша

Опис послова радног места: врши инспекцијски 
надзор над газдовањем државним и приватним 
шумама и контролише обављање стручних посло-
ва подизања приватних шума; обавља послове 
надзора из области заштите шума; врши контролу 
спровођења ловних основа, годишњих планова газ-
довања и других планских докумената и контроли-
ше коришћење средстава намењених унапређењу 
шума и унапређењу гајења и заштите дивљачи; 
врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, 
пропратница, трофејних листова ради спречавања 
недозвољеног лова, контролише спровођење зако-
на и подзаконских аката у области шумарства и лов-
ства; врши контролу производње репродуктивног 
шумског дрвећа; израђује записнике о раду, доноси 
решења у првом степену у циљу отклањања уоче-
них неправилности и врши друге сложене послове 
у којима се примењују утврђене методе рада, струч-
не технике, односно утврђени поступци, који су нај-
чешће прецизно одређени по налогу покрајинског 
секретара, помоћника покрајинског секретара и 
начелника одељења.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 
студијама биотехничких наука (дипл. инж. шумар-
ства) у трајању од најмање четири године, нај-
мање пет година радног стажа у струци, стручна 
оспособљеност за обављање сложених послова, 
положен државни стручни испит, основни ниво 
оспособљености за рад на рачунару (ЕCDL START). 
Послови овог радног места обављају се ван седишта 
органа, а на целој територији АП Војводине. У радни 
однос у државном органу не може бити примљено 
лице које је осуђивано за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу. Одлуку о избору 
између пријављених кандидата доноси покрајински 
секретар за пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство. За пријаву на конкурс потребно је приложити: 
пријаву на оглас у којој је потребно навести тачну 
адресу становања и контакт телефон; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о некажњавању издато од стране МУП-а 
(не старије од шест месеци); доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе); потврда о оспособљености за рад на 
рачунару (ЕCDL START, оригинал или оверена фото-
копија); уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у органу управе (оригинал или 
оверена фотокопија); фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим посло-
вима и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство); фотокопија радне књижице; фотокопија 
возачке дозволе. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Детаљније информације о огласу могу се 
добити на горенаведени број телефона.

вЛаДа ауТономне 
поКрајине војвоДине 
поКрајинСКи СеКреТаријаТ 
за пољопривреДу, 
воДопривреДу и 
шумарСТво
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-120

Самостални стручни сарадник II за 
сточарство
Опис послова радног места: у области сточарства 
обавља студијско-аналитичке и управне посло-
ве, прати кретање укупне сточарске производње 
и остваривања програма унапређивања и развоја 
сточарства; прати остваривање програма мера за 
спровођење одгајивачког програма за територију 
АП Војводине; израђује анализе, извештаје и инфор-
мације о стању у наведеним областима и израђује 
предлоге мера за унапређење производње; учес-
твује у изради прописа који регулишу област сто-
чарске производње, израђује предлоге биланса 
сточарске производње, биланса производње и пот-
реба сточне хране и других репроматеријала за сто-
чарску производњу и прати динамику реализације 
биланса, прати токове снабдевања произвођачке 
индустрије са одговарајућим сировинама из ових 
области; обавља послове управљања пројектима из 
надлежности Секретаријата који се односе на извр-
шење, мониторинг и контролу пројеката; у изврша-
вању послова остварује сарадњу са покрајинским и 
општинским органима управе, предузећима и зад-
ругама и врши друге сложеније послове у којима се 
примењују утврђене методе рада, стручне технике, 
односно утврђени поступци који су најчешће пре-
цизно одређени по налогу покрајинског секретара и 
помоћника покрајинског секретара.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-
мастер или специјалистичке академске студије), 
односно на основним студијама биотехничких нау-
ка (дипл. инж. пољопривреде сточарског смера или 
смер ветеринарске медицине), у трајању од најмање 
четири године, најмање пет година радног стажа у 
струци, стручна оспособљеност за обављање сло-
женијих послова, положен државни стручни испит, 

администрација и управа
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основни ниво оспособљености за рад на рачунару 
(ЕCDL START). У радни однос у државном органу 
не може бити примљено лице које је осуђивано за 
кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Одлуку о избору између пријављених кандида-
та доноси покрајински секретар за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство. Кандидати уз пријаву 
треба да доставе: пријаву на оглас у којој је потреб-
но навести тачну адресу становања и контакт теле-
фон; уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о некажњавању издато од 
стране МУП-а (не старије од шест месеци); доказ о 
одговарајућој стручној спреми (оригинал или овере-
на фотокопија дипломе); потврда о оспособљености 
за рад на рачунару (ЕCDL START, оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у органу управе (оригинал 
или оверена фотокопија); фотокопију доказа о рад-
ном искуству у струци (потврде, решења, уговори 
и други акти из којих се може утврдити на којим 
пословима и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); фотокопију радне књижице. Прија-
ве слати на горенаведену адресу. Детаљније инфор-
мације о огласу могу се добити на горенаведени број 
телефона.

ЦенТар за СоЦијаЛни раД 
опшТине Темерин
21235 Темерин, Новосадска 403
тел. 021/843-550
е-mail: czsrtemerin@teamnet.rs

Директор
на четири године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: 
дипломирани социјални радник; најмање пет година 
радног искуства у струци; да је кандидат државља-
нин РС; да није осуђиван за кривична дела из групе 
кривичних дела против живота и тела, против сло-
бода и права човека и грађанина, против права по 
основу рада, против части и угледа, против полне 
слободе, против брака и породице, против службене 
дужности, као и против уставног уређења и безбед-
ности РС; програм рада за мандатни период на који 
се именује. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу у запечаћеним ковертама, са назнаком: „За 
конкурс“.

опшТинСКа управа 
ЖаБаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

Приправник у Канцеларији за развој 
и европске интеграције - послови 
локалне, регионалне и међународне 
сарадње
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема (VI/1 степен), 
завршен први степен економског факултета, без 
радног искуства или са радним искуством чије 
трајање је краће од трајања приправничког стажа 
(12 месеци). Уз пријаву на оглас доставити доказе 
о испуњавању услова из члана 6 Закона о радним 
односима у државним органима (извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и уверење 
о некажњавању), доказе о стручној спреми и фото-
копију радне књижице као доказ о дужини трајања 
радног стажа. Сва документа могу бити у облику 
неоверених фотокопија. Изабрани кандидат ће бити 
у обавези да достави уверење о општој здравственој 
способности и оригинална документа.

сремсК а митровица

граД СремСКа миТровиЦа 
граДСКа управа за 
опшТе и зајеДниЧКе 
поСЛове
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

Послови из области радних односа
на одређено време до 08.04.2014. године, 
за рад у Градској управи за опште и 
заједничке послове Града Сремска 
Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, у образовно-научном пољу 
друштвено-хуманистичких наука - правне науке, 1 
година радног искуства у струци и положен држав-
ни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова, у оригина-
лу или у овереној фотокопији (диплому о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству 
у струци, уверење о здравственој способности - дос-
тавља изабрани кандидат), подносе се начелни-
ку Градске управе за опште и заједничке послове. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Спремачица
на одређено време до 08.04.2014. године, 
за рад у Градској управи за опште и 
заједничке послове Града Сремска 
Митровица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02 и 49/05), кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: основно обра-
зовање. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова, у оригиналу или у ове-
реној фотокопији (сведочанство о завршеној основ-
ној школи, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, уверење о здравстве-
ној способности - доставља изабрани кандидат), 
подносе се начелнику Градске управе за опште и 
заједничке послове. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

сУботица

граД СуБоТиЦа 
граДСКа управа 
СеКреТаријаТ за 
опшТу управу и 
зајеДниЧКе поСЛове 
СЛуЖБа за пропиСе, 
јавне наБавКе и 
опшТе поСЛове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за архивирање 
предмета и аката и чување 
регистратурског материјала
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, еко-
номског, општег или техничког смера, са најмање 
једном годином радног искуства, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару.

Извршилац послова локалног 
економског развоја - асистент 
менаџер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природног 
или друштвеног смера, са најмање једном годином 
радног искуства, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару, положен возачки 
испит „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, кан-
дидати за заснивање радног односа на горенаве-
деним радним местима треба да испуњавају и сле-
деће услове из члана 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравстве-
ну способност, да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању свих горенаведе-
них услова за заснивање радног односа, заинтересо-
вани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска 
управа Суботица (Пријава на оглас), Трг слободе 1 
или лично у Градски услужни центар Града Суботи-
це (приземље), Трг слободе 1. Документацију којом 
се доказује испуњеност услова из огласа кандидати 
подносе у оригиналу или као оверене фотокопије 
или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучи-
вања о избору кандидата.

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

администрација и управа
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граД СуБоТиЦа 
граДСКа управа 
СеКреТаријаТ за 
опшТу управу и 
зајеДниЧКе поСЛове 
СЛуЖБа за пропиСе, 
јавне наБавКе и 
опшТе поСЛове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Извршилац за пријем поште и 
евидентирање аката у Градском 
услужном центру
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, еко-
номског или општег смера, са најмање једном годи-
ном радног искуства, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару. Поред наведе-
них посебних услова, кандидати за заснивање рад-
ног односа на горенаведеном радном месту треба 
да испуњавају и следеће услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима: да су држа-
вљани Републике Србије, да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на оглас, са доказима о испуњавању 
свих горенаведених услова за заснивање радног 
односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, 
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на 
оглас), Трг слободе 1 или лично у Градски услужни 
центар Града Суботице (приземље), Трг слободе 1. 
Документацију којом се доказује испуњеност услова 
из огласа кандидати подносе у оригиналу или као 
оверене фотокопије или ће се у противном сматрати 
да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаго-
времено поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандидата.

граД СуБоТиЦа 
граДСКа управа 
СеКреТаријаТ за 
опшТу управу и 
зајеДниЧКе поСЛове 
СЛуЖБа за пропиСе, 
јавне наБавКе и 
опшТе поСЛове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Порески инспектор канцеларијске 
контроле
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног или 
економског смера, са најмање једном годином рад-
ног искуства, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару. Поред наведених 
посебних услова, кандидати за заснивање радног 
односа на горенаведеном радном месту треба да 
испуњавају и следеће услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да су држа-
вљани Републике Србије, да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

Извршилац за предузетништво, 
здравствену заштиту на примарном 
нивоу, социјалну заштиту, 
хуманитарне организације и сродне 
социјалне пројекте, верске и 
остале друштвене организације и 
омладину

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер социоло-
гија, социјални рад, правни и друштвени смер, са 

најмање једном годином радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит, познавање рада 
на рачунару. Поред наведених посебних услова, 
кандидати за заснивање радног односа на горена-
веденом радном месту треба да испуњавају и сле-
деће услове из чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима: да су држављани Републике 
Србије, да су пунолетни, да имају општу здравствену 
способност, да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
свих горенаведених услова за заснивање радног 
односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, 
на адресу: Градска управа Суботица (Пријава на 
оглас), Трг слободе 1 или лично у Градски услужни 
центар Града Суботице (приземље), Трг слободе 1. 
Документацију којом се доказује испуњеност услова 
из огласа кандидати подносе у оригиналу или као 
оверене фотокопије или ће се у противном сматрати 
да им је пријава непотпуна. Непотпуне и неблаго-
времено поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандидата.

шабац

понишТење огЛаСа 
ЦенТар за СоЦијаЛни 
раД „шаБаЦ“
15000 Шабац, Мачванска 76

Оглас објављен 15.05.2013. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости 
за радно место: радник на административно-
финансијским пословима.

ЦенТар за СоЦијаЛни 
раД - шаБаЦ
15000 Шабац, Мачванска 76

Возач у Служби за локална права 
и услуге, Организациона јединица 
дневни боравак за децу и омладину
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, две 
године искуства на месту возача, положен возачки 
испит „Б и Д“ категорије. Уз пријаву на оглас канди-
дат треба да приложи: фотокопију личне карте, ове-
рену фотокопију дипломе, доказ о радном искуству 
у струци, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење основног суда да канди-
дат није под истрагом, нити је подигнута оптужни-
ца за кривично дело из надлежности основног или 
вишег суда, уверење из полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван и фотокопију радне књижице, 
фотокопију возачке дозволе. Доказ о психофизичкој 
способности за обављање послова на које се при-
ма, изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Ужице

граД уЖиЦе 
граДСКа управа за 
поСЛове органа граДа, 
опшТу управу и 
ДрушТвену ДеЛаТноСТ
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Инжењер мреже и комуникација
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање у образовно-науч-
ном пољу друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технилошких наука, на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године; положен држав-
ни стручни испит; знање енглеског језика; рад-
но искуство 2 године. Посебан услов: поседовање 
професионалних сертификата за пројектовање, 
имплементацију, верификацију, администрацију и 
безбедност рачунарских мрежа и система. Поред 
наведених посебних услова, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене у члану 6 Закона о 
радним односима у државном органу: да је држа-
вљанин РС; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву са биографијом под-
нети следећа документа, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да кандидат није 
осуђиван; лекарско уверење; диплому о стеченој 
стручној спреми; радну књижицу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се подносе Градској управи 
- Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом 
препоручено, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Непотпуна и неблаговремена документа-
ција неће се узети у разматрање.

ваљево

граДСКа управа за 
ДрушТвене ДеЛаТноСТи, 
ФинанСије, имовинСКе и 
инСпеКЦијСКе поСЛове 
граДа ваљева
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Послови евиденције корисника 
грађевинског земљишта и пореза на 
имовину
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за 
које се објављује оглас може да конкурише лице 
које испуњава: опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да није под истрагом и да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; посебне услове: IV степен 
стручне спреме, архитектонског, грађевинског или 
другог одговарајућег смера, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, познавање рада 
на рачунару, најмање једна година радног искуства. 
Уз пријаву на оглас као доказе о испуњености усло-
ва кандидати подносе следећу документацију: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи, оверену фотокопију радне књи-
жице, доказ о радном искуству, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, уверење да се не води истра-
га за кривична дела, уверење да лице није осуђива-
но за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са 

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФормиСаноСТ 
СигурноСТ 
СамопоузДање

администрација и управа
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комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - за послове евиденције корисни-
ка грађевинског земљишта и пореза на имовину 
- пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. 
Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Послови обрачуна изворних 
прихода и других облика накнаде
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за 
које се објављује оглас може да конкурише лице 
које испуњава: опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да није под истрагом и да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; посебне услове: IV степен 
стручне спреме, економског смера, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, познавање 
рада на рачунару, најмање једна година радног 
искуства. Уз пријаву на оглас као доказе о испуње-
ности услова кандидати подносе следећу докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију 
радне књижице, доказ о радном искуству, оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе, уверење да се 
не води истрага за кривична дела, уверење да лице 
није осуђивано за кривична дела, уверење о општој 
здравственој способности и личну и радну биогра-
фију. Пријаве са комплетном документацијом доста-
вити у затвореној коверти, на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За избор кандидата - за послове 
обрачуна изворних прихода и других облика накна-
де - пријава на оглас (име и презиме) - не отварај“. 
Пријаве доставити поштом или лично, на шалтер 
писарнице (у приземљу Градске управе за локални 
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове).

Комунални инспектор
УСЛОВИ: За обављање послова на радном месту за 
које се објављује оглас може да конкурише лице 
које испуњава: опште услове: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетно, да има општу 
здравствену способност, да није под истрагом и да 
није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; посебне услове: VII степен 
стручне спреме, завршен правни или други одго-
варајући факултет, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, познавање рада на 
рачунару, најмање три године радног искуства. Уз 
пријаву на оглас као доказе о испуњености услова 
кандидати подносе следећу документацију: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету, оверену фотокопију радне књи-
жице, доказ о радном искуству, оверену фотокопију 
потврде о положеном стручном испиту за рад у орга-
нима државне управе, уверење да се не води истра-
га за кривична дела, уверење да лице није осуђива-
но за кривична дела, уверење о општој здравственој 
способности и личну и радну биографију. Пријаве са 
комплетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
избор кандидата - комунални инспектор - пријава на 
оглас (име и презиме) - не отварај“. Пријаве дос-
тавити поштом или лично, на шалтер писарнице (у 
приземљу Градске управе за локални развој, при-
вреду, урбанизам и комуналне послове).

вршац

оСновни СуД у вршЦу
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 41-43
тел. 013/831-343
 
Записничар
УСЛОВИ: Посебни услови: да кандидат има средњу 
стручну спрему друштвеног смера, најмање две 
године радног искуства у струци, положен испит за 
дактилографа I класе, познавање рада на рачуна-
ру, положен државни стручни испит. Поред наведе-
них посебних услова, кандидат мора да испуњава и 
опште услове за заснивање радног односа у држав-
ним органима: да је држављанин РС, да је пуноле-
тан, да има општу здравствену способност, да му 
раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа, 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. Пријаве за пријем у радни 
однос подносе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у „Службеном гласнику РС“, а уз исту 
доставити следеће доказе (оригинал или оверену 
фотокопију): диплому о завршеној средњој школи, 
доказ о положеном испиту за дактилографа I кла-
се, доказ о познавању рада на рачунару, уверење 
о држављанству, уверење о положеном државном 
испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о општој здравственој способности, уверење да 
кандидат није под истрагом и да се против њега не 
води кривични поступак, доказ о радном искуству. 
Конкурсна комисија ће у изборном поступку усме-
но, на основу обављеног разговора са кандидати-
ма, проверити стручну оспособљеност, знање и 
вештине кандидата за обављање послова на радном 
месту записничара, у складу са чл. 7 Правилника о 
попуњавању извршилачких радних места у судови-
ма („Службени гласник РС“, бр. 43/10). О датуму и 
месту обављања усменог разговора кандидати ће 
накнадно бити обавештени, по објављивању огласа 
у „Службеном гласнику РС“. Стручна оспособљеност 
оцењује се према тексту огласа и радном искуству 
лица која су већ обављала послове записничара 
или сличне послове. Знање кандидата вреднује се 
провером познавања у области организације и рада 
судова и опште културе, ценећи стручно знање из 
области рада на радном месту записничара, а узима 
се у обзир и мишљење претходног послодавца за 
лица која су већ била у радном односу. Вештине кан-
дидата вреднују се ценећи вештину комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања, елоквенције, 
организаторске способности и креативност. Лице 
задужено за давање обавештења у вези са јавним 
конкурсом: Драгана Митровић, на горенаведени 
број телефона. Пријаве се подносе на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурсну комисију“. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне прија-
ве, као и пријаве уз које нису приложени сви докази 
неће се разматрати.

опшТинСКа управа 
опшТине вршаЦ
26300 Вршац, Трг победе 1
тел. 013/800-500

Дипломирани правник - приправник
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05 и 83/05) - да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вична дела на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, кан-
дидат треба да испуњава и следеће посебне услове: 
висока стручна спрема - правни факултет, без рад-
ног искуства, познавање рада на рачунару. Уз прија-
ву приложити: доказ о стручној спреми и радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, лекарско уверење, доказ да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Пријаве се подносе начелнику 
Општинске управе Општине Вршац, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

 Трговина и услуге

моДни СТуДио 
„миЛошевиЋ“
11000 Београд, Војводе Степе 74
тел. 063/419-040

Васпитач
на одређено време од 6 месеци

Балерина
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати за 
детаљне информације могу да се јаве на број тел. 
063/419-040, контакт особа: Милан Милошевић. 
Конкурс је отворен до попуне радних места.

„RAIFFеISEN BANK“ аD 
BEOGRAD
11070 Нови Београд, Ђорђа Стојановића 16

Сарадник за директну продају за 
предузећа и предузетнике
(уговор о посредовању)
20 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме (еко-
номска, трговачка школа, матурант гимназије); 
предност имају кандидати са искуством у директној 
продаји; знање рада на рачунару; комуникативност, 
динамичност, спремност за тимски рад, спремност 
за рад на терену, мотивисност за рад и учење. За 
додатне информације обратите се свом саветнику.

СаЛон ЛепоТе „извор“
11000 Београд, Обилићев венац 25
тел. 069/3333-500
е-mail: salon.izvor@gmail.com

Специјалиста дерматовенерологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; 12 месеци радног искуства; положен 
стручни испит. Јављање кандидата на број телефо-
на: 069/3333-500; достављање радних биографија 
на увид, е-mail: salon.izvor@gmail.com.

Козметичар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 6 месеци радног искуства; пожељ-
но и искуство у раду медицинског педикира и мани-
кира; енглески језик-почетни ниво. CV са сликом 
доставити на е-mail: salon.izvor@gmail.com или се 
јавити на број телефона: 069/3333-500.

Мушко - женски фризер
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведе-
ном занимању; 12 месеци радног искуства; енглески 
језик-почетни ниво. CV са сликом доставити на 
е-mail: salon.izvor@gmail.com или се јавити на број 
телефона: 069/3333-500.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

Обука за  
активнО  
тражење 

 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

администрација и управа / Трговина и услуге
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„KLEFFMANN“ Dоо
11000 Београд
Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3038-262, 3038-263

Теренски анкетар
већи број извршилаца на територији 
Републике Србије, радно ангажовање по 
уговору о делу

Опис посла: вршење анкетирања за пројекат куку-
руз, пшеница и сунцокрет.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзи-
ра на профил/врсту школе; поседовање возачке доз-
воле „Б“ категорије је пожељно; познавање места у 
општини рада је пожељно; кандидати који су радили 
сличне послове имаће предност приликом избора; 
теренски рад; послодавац сноси трошкове превоза 
(аутобуске карте или рачуне за гориво). Кандидати 
ће бити ангажовани према општини пребивалишта 
или најближој општини, у складу са могућности-
ма кандидата да путује. За кандидате који ће бити 
ангажовани послодавац организује обавезну обуку, 
у трајању 2-3 сата, договореног дана, у Новом Саду 
и Београду и рефундира трошкове превоза у пери-
оду од 03.06.2013. до 20.07.2013. године. Конкурс је 
отворен до 31.05.2013. године. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на горенаведене бројеве теле-
фона, особи за контакт: Тијани Медурић.

„језеро“ Доо
34000 Крагујевац
Саве Ковачевића бб
тел. 065/8355-761

Возач „Е“ категорије
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, поседо-
вање „Е“ возачке дозволе. Лица заинтересована за 
рад треба да се јаве лицу за контакт, на горенаве-
дену адресу, у времену од 08,00 до 16,00 часова или 
на број телефона: 065/8355-761, Слободану Ранђе-
ловићу, најкасније до 16.06.2013. године.

Сзр мушКи ФризерСКи 
СаЛон „ваЛенТино Ту“ 
преДузеТниК угриК ТиБор
24000 Суботица, Трг Јакаба и Комора 2
тел. 064/1186-768

Мушки фризер
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме у траженом 
занимању или лице са завршеним курсом за мушког 
фризера, 5 година радног искуства у струци, позна-
вање мађарског језика - средњи ниво, пробни рад 
1 месец. Јавити се на горенаведени број телефона 
ради заказивања термина за разговор. Рок за прија-
ву је 01.06.2013. године.

„аDRIANA TEX“ Dоо
22400 Рума, Индустријска бб
тел. 022/474-877

Шивач купаћих костима
100 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство и степен 
стручне спреме, пробни рад шест месеци. Пријаве 
доставити на портирницу фирме, мејлом на адресу: 
info@adrianatex.com. Контакт телефон: 022/474-877, 
Јасмина Вугдраговић.

Доо „мараТон ЛДн“
22202 Мачванска Митровица
Александра Станковића 20а
тел. 022/651-491

Tапетар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, тапетар, радно 
искуство 12 месеци.

Dоо „аLMEX“
26000 Панчево, Јабучки пут бб
тел. 013/306-511

Књиговођа
на одређено време

Опис посла: вођење робног и финансијског књи-
говодства у производној фирми, знање рачуновод-
ствених процеса, израда завршног рачуна.

УСЛОВИ: V, VI/1, VI/2, VII/1, VII/2 степен стручне 
спреме, минимум 3 године радног искуства, возач-
ка дозвола „Б“ категорије, лиценцирани рачуно-
вођа, лиценцирани овлашћени рачуновођа, основна 
информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook). Пријаве слати на е-mail: zaposlenje@аlmex.
rs. Конкурс је отворен до попуне радног места. Лице 
за контакт: Марија Стојановић.

TRаYаL KORPORACIJA
37000 Крушевац, Милоша Обилића бб
тел. 037/422-328, лок. 2810

Заштита од пожара - обезбеђење
на одређено време од три месеца, за рад у 
Паруновцу и Ћићевцу
8 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (било које стру-
ке), кандидати треба да поседују уверење да су обу-
чени за руковање ватреним оружјем (пиштољ), да 
имају или прибаве уверење о положеном стручном 
испиту ЗОП-а, да нису под истрагом и да се против 
њих не води истражни поступак. Радна места за 
шест лица биће локација Паруновац, а радна мес-
та за два лица локација Ћићевац. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За Сектор људ-
ских ресурса“.

Доо „БошњаК-ауТо“ 
СомБор
25000 Сомбор
Венац Радомира Путника 52
тел. 025/433-570

Оглашава радна места за рад у Суботици:

Ауто-електричар
на одређено време

Ауто-механичар
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у траженом 
занимању, до 5 година радног искуства у струци, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Јавити се на број 
телефона: 025/433-570. Особа за контакт: Видоса-
ва Бошњак. Рок за пријављивање је до 24.05.2013. 
године.

„југоДом“ Доо нови СаД
21000 Нови Сад, Темеринска 110

Оглашава радно место за рад у продавници 
„Домино“ у Суботици:

Продавац
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, основи рада на рачунару, рад у сменама, 
пробни рад 3 месеца. Радне биографије (CV) дос-
тавити на e-mail: zaposljavanje@dominosrbija.com. 
Оглас је отворен до попуне радног места.

 Грађевинарство   
     и индустрија

Дп „ДунавБроД“
11070 Нови Београд
Владимира Поповића 18-20
тел. 011/2628-460

Зидар
на одређено време од 30 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, 12 
месеци радног искуства на наведеним пословима. 
Јављање кандидата на број телефона: 011/2628-
460, у времену од 08,00 до 12,00 часова. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

„GI-DI ENGINERING“ 
Dоо ZRENJANIN
23000 Зрењанин, Његошева 6
тел. 023/562-533

Оглашава радна места за рад у Суботици:

Eлектроинсталатер
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

Опис посла: постављање електричних инсталација.

УСЛОВИ: III до IV степен стручне спреме, елек-
тро струке - сви смерови, машинске или металске 
струке, радно место са повећаним ризиком, пред-
виђен пробни рад, пожељно: до 45 година старости. 
Пријава искључиво на горенаведени број телефона, 
радним данима, у времену од 08,00 до 12,00 часова 
или од 14,00 до 18,00 часова. Рок за пријаву је до 
15.06.2013. године.

воДопривреДно- 
ХиДрограЂевинСКо 
ДрушТвено преДузеЋе 
на аКЦије „негоТин”
19300 Неготин, Бадњевски пут бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: VII сте-
пен стручне спреме, висока стручна спрема, грађе-
винске, економске или правне струке, три године 
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс са 
биографијом приложити: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, оверену 
фотокопију радне књижице, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, потврду да се 
против кандидата не води кривични поступак, уве-
рење да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци. Доку-
мента која се подносе не могу бити старија од 6 
месеци. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања, Управном одбору предузећа, на 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремено под-
нете пријаве, као и фотокопије докумената које нису 
оверене неће се узети у разматрање.

ФСХ „БеЧејКа“ Доо
21220 Бечеј, Новосадска 163
тел. 021/6912-497
е-mail: becejkafsh@gmail.com

Радник у млинари и телетирању
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, техничког 
или машинског смера, рад у млинари и телетирању 
брикета са механизаторским садржајем, пожељно 
познавање руковања котловским постројењима, 
али није неопходно. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или на мејл адресу.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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Дом зДравља Крупањ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих услова прописаних зако-
ном испуњава и следеће посебне услове: завршен 
медицински или стоматолошки факултет и положен 
стручни испит или завршен економски или прав-
ни факултет са завршеном едукацијом из области 
менаџмента у здравству; најмање пет година радног 
стажа у области здравствене делатности; најмање 
3 године рада на руководећим пословима у здрав-
ственој установи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе доказе о испуњености услова 
предвиђених конкурсом у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Кандидати достављају пријаву са дока-
зима о испуњености услова у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс за директора-не отварати“, 
на адресу: Дом здравља Крупањ или лично, сваким 
радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 часова, 
у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

апоТеКа „БујановаЦ”
17520 Бујановац
Карађорђа Петровића 246
тел. 017/651-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора апотеке може бити изабрано 
лице које поред законом прописаних општих усло-
ва испуњава и следеће услове: да је дипломирани 
фармацеут или дипломирани фармацеут специја-
листа и да има најмање пет година радног стажа 
у области здравствене заштите, или да је доктор 
медицине или доктор медицине специјалиста и да 
има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите, или да је дипломирани еко-
номиста или дипломирани правник са завршеном 
едукацијом из области здравственог менаџмента и 
да има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите. Уз пријаву која садржи пре-
глед кретања у служби са биографским подацима, 
кандидат је дужан да приложи следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду 
о дужини радног стажа у области здравствене заш-
тите, оверену фотокопију о завршеној едукацији у 
области здравственог менаџмента, уколико је кан-
дидат дипломирани економиста или дипломирани 
правник, уверење о држављанству, уверење да није 
под истрагом и да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
6 месеци и прилоге којима доказује своје стручне, 
организационе и друге квалитете. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе 
на адресу: Апотека „Бујановац”, Карађорђа Петро-
вића 246, 17520 Бујановац, са назнаком „За кон-
курс за директора“. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити у Апотеци „Бујановац”, на телефон 
017/651-058. Управни одбор ће извршити избор кан-
дидата најкасније у року од 30 дана од дана завр-
шетка јавног конкурса и доставити предлог осни-
вачу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

КЛиниЧКи ЦенТар СрБије
11000 Београд, Пастерова 2

Медицинска сестра/техничар
109 извршилаца

Опис послова: послови неге који обухватају сле-
дећа подручја рада: неговање пацијента, евиден-
тирање виталних функција и других показатеља 
здравља пацијента, вршење надзора (контроле 
стања) пацијента, збрињавање пацијента, храњење 
пацијента, давање прописане терапије пацијенту, 
узимање биолошког материјала пацијенту (по нало-
гу лекара), заказивање прописаних активности за 
пацијента, припремање материјала за рад и сређи-
вање документације, припремање пацијента за 
медицински третман, спровођење програма здрав-
ствено-васпитног рада.

УСЛОВИ: завршена средња, виша или висока меди-
цинска школа струковних студија и положени струч-
ни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву као 
доказ о испуњавању наведених услова подносе 
следећа документа: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе (о завршеној средњој/вишој/високој 
школи); оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду/уверење Националне 
службе за запошљавање; фотокопију радне књижи-
це. Пријаве и доказе о испуњавању услова канди-
дати могу предати лично архиви Клиничког центра 
Србије или послати поштом на адресу: Клинич-
ки центар Србије, Пастерова 2, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс за запошљавање“. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Лекарско уверење о здравственој способно-
сти прилажу само изабрани кандидати, пре закљу-
чења уговора о раду. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање.

опТиКа „ФоКуС-ЛенС“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4
тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен 
или дипломирани дефектолог-тифлолог - VII/1 сте-
пен, радно искуство није битно; обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заин-
тересовани кандидати могу да се јаве на горенаве-
дене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана 
Живковић.

опшТа БоЛниЦа
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа општи смер, положен 
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу. Уз 
пријаву на оглас приложити следећа документа: 
доказ о стручној спреми - у оригиналу или овере-
ну фотокопију, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак. Непотпуна и 
неблаговремено достављена документа неће се раз-
матрати.

КЛиниЧКи ЦенТар 
КрагујеваЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

На основу Одлуке директора Клиничког центра Кра-
гујевац број 01-2828 од 15.03.2012. године и члана 
7 став 1 Посебног колективног уговора за здравс-
твене установе чији је оснивач Република Србија 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2010), а у складу са 
Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац 
за 2013. годину Министарства здравља Републике 
Србије број 112-01-00550/2013-01 од 11.04.2013. 
године, Клинички центар Крагујевац

Расписује

I Оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време, са пуним радним временом од 40 
часова недељно и пробним радом од 3 месе-
ца:

а) 27 медицинских техничара 
општег смера ради попуне радног 
места медицински техничар/сестра

б) 10 медицинских техничара 
педијатријског смера ради попуне 
радног места медицински техничар/
сестра - педијатријска сестра/
техничар

в) 2 медицинска техничара 
акушерског смера ради попуне 
радног места медицински техничар/
сестра - бабица

г) 2 медицинска техничара 
радиолошког смера ради попуне 
радног места медицински техничар/
сестра - РТГ техничар/сестра

д) 2 медицинска техничара 
лабораторијског смера ради попуне 
радног места медицински техничар/
сестра - лаборант

ђ) 2 физиотерапеута ради попуне 
радног места физиотерапеут
II Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I Одлуке су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005...) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о унутрашњој организацији са системати-
зацијом радних места од 17. маја 2007. године.

а) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iа су: завршена средња медицин-
ска школа општег смера, стечено стручно звање 
медицинског техничара/сестре општег смера (IV 
степен стручне спреме); положен стручни испит 
за послове медицинског техничара/сестре општег 
смера. Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама.

б) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iб су: завршена средња медицин-
ска школа педијатријског смера, стечено стручно 
звање медицинског техничара/сестре педијатријског 
смера (IV степен стручне спреме); положен струч-
ни испит за послове медицинског техничара/сестре 
педијатријског смера. Кандидат мора да испуњава 
психофизичку и здравствену способност за рад у 
сменама.

в) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iв су: завршена средња медицин-
ска школа акушерског смера, стечено стручно звање 
медицинског техничара/сестре акушерског смера (IV 
степен стручне спреме); положен стручни испит за 
послове медицинског техничара/сестре акушерског 
смера. Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама.
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г) Посебни услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке Iг су: завршена висока/виша/
средња медицинска школа радиолошког смера (РТГ 
техничар), стечено стручно звање медицинског 
техничара/сестре РТГ смера (струковни радиолошки 
техничар или IV/VI степен стручне спреме); поло-
жен стручни испит за послове медицинског техни-
чара/сестре РТГ смера. Кандидат мора да испуња-
ва психофизичку и здравствену способност за рад 
на радном месту са посебним условима рада (рад у 
зони и са изворима јонизујућег зрачења), као и за 
рад у сменама.

д) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iд су: завршена средња медицин-
ска школа лабораторијског смера, стечено стручно 
звање медицинског техничара/сестре лаборато-
ријског смера (IV степен стручне спреме); положен 
стручни испит за послове медицинског техничара/
сестре лабораторијског смера. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену способност 
за рад на радном месту са посебним условима рада 
(рад са биолошким и хемијским агенсима), као и за 
рад у сменама.

ђ) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iђ су: завршена виша или средња 
медицинска школа, смер за физиотерапеута, IV/
VI степен стручне спреме; положен стручни испит. 
Кандидат мора да испуњава психофизичку и здрав-
ствену способност за рад на радном месту, као и за 
рад у сменама.

III Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се 
по следећим критеријумима: просечна оцена током 
школовања; радно искуство у струци након положе-
ног стручног испита на пословима пружања стацио-
нарне здравствене заштите, сем за РТГ техничаре, 
лабораторијске техничаре и физиотерапеуте.

IV Уз пријаву се подносе, у оригиналу или у овере-
ној копији, следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/
сестре, односно диплома са средњом оценом студи-
рања више/високе школе за РТГ техничаре; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу); 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење суда); уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а); уверење о држа-
вљанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме); фотокопија радне књижице; 
потврда здравствене установе у којој је био или је 
запослен, да је обављао послове пружања стацио-
нарне здравствене заштите и периодом обављања; 
кратка биографија са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом.

По извршеном бодовању формира се прелиминарна 
ранг-листа. Ранг-листа није обавезујућа. На основу 
ранг-листе врши се избор кандидата за ужи избор. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор и извршиће се психолошко тестирање кан-
дидата. Коначна одлука о избору кандидата неће 
зависити од броја бодова на прелиминарној ранг-
листи.

V Приликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, сем за радна места наведена 
под Iг и Iд овог огласа, за која се лекарска уверења 
достављају већ приликом подношења пријава.

VI Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности, у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац.

VII Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Оглас објавити на интер-
нет презентацији Министарства здравља и интернет 
презентацији Клиничког центра Крагујевац.

VIII Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

IX Кандидати који не уђу у ужи избор и кандидати 
који не задовоље на психолошком тестирању неће 
бити посебно обавештавани о резултатима огласа, 

већ ће резулати бити објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Ови кандидати 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-260.

X Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место медицинског техничара/
сестре...” - навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву.

КЛиниЧКи ЦенТар 
КрагујеваЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

На основу Одлуке директора Клиничког центра Кра-
гујевац број 01-2828 од 15.03.2012. године и члана 
7 став 1 Посебног колективног уговора за здравс-
твене установе чији је оснивач Република Србија 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/2010), а у складу са 
Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац 
за 2013. годину Министарства здравља Републике 
Србије, Клинички центар Крагујевац 

Расписује оглас

I За пријем у радни однос на одређено време 
од 3 месеца, ради замене запослених који се 
налазе на боловању, са пуним радним време-
ном од 40 часова недељно:

а) 36 медицинских техничара 
општег смера

б) 5 медицинских техничара 
педијатријског смера

в) 2 медицинска техничара 
акушерског смера

г) 1 медицинског техничара 
лабораторијског смера

II За пријем у радни однос на одређено вре-
ме од 3 месеца, због привременог повећања 
обима посла, са пуним радним временом од 
40 часова недељно:

а) 1 дијететичар - нутрициониста
III Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I Одлуке су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005...) и посебни услови утврђени Пра-
вилником о унутрашњој организацији са системати-
зацијом радних места од 17. маја 2007. године.

а) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iа су: завршена средња медицин-
ска школа општег смера, стечено стручно звање 
медицинског техничара/сестре општег смера (IV 
степен стручне спреме); положен стручни испит 
за послове медицинског техничара/сестре општег 
смера. Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама.

б) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iб су: завршена средња медицин-
ска школа педијатријског смера, стечено стручно 
звање медицинског техничара/сестре педијатријског 
смера (IV степен стручне спреме); положен струч-
ни испит за послове медицинског техничара/сестре 
педијатријског смера. Кандидат мора да испуњава 
психофизичку и здравствену способност за рад у 
сменама.

в) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iв су: завршена средња медицин-
ска школа акушерског смера, стечено стручно звање 
медицинског техничара/сестре акушерског смера (IV 
степен стручне спреме); положен стручни испит за 
послове медицинског техничара/сестре акушерског 
смера. Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад у сменама.

г) Посебни услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке Iг су: завршена средња медицин-
ска школа лабораторијског смера, стечено стручно 
звање медицинског техничара/сестре лаборато-
ријског смера (IV степен стручне спреме); положен 
стручни испит за послове медицинског техничара/
сестре лабораторијског смера. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену способност 
за рад на радном месту са посебним условима рада 
(рад са биолошким и хемијским агенсима), као и за 
рад у сменама.

д) Посебни услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке IIа су: завршена висока/виша 
школа за нутриционисту-дијететичара (струковни 
нутрициониста-дијететичар или VI степен стручне 
спреме); положен стручни испит. Кандидат мора да 
испуњава психофизичку и здравствену способност 
за рад на радном месту, као и за рад у сменама.

IV Прелиминарно рангирање кандидата вршиће се 
по следећим критеријумима: просечна оцена током 
школовања. По извршеном бодовању формира се 
прелиминарна ранг-листа. Ранг-листа није оба-
везујућа. На основу ранг-листе врши се избор канди-
дата за ужи избор. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор и извршиће се психолош-
ко тестирање кандидата. Коначна одлука о избору 
кандидата неће зависити од броја бодова на прели-
минарној ранг-листи.

V Уз пријаву се подносе у оригиналу или у овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; сведочанства за сва-
ки разред средње школе за медицинске техничаре/
сестре, односно диплома са средњом оценом студи-
рања за нутриционисту-дијететичара; дозвола за 
рад-лиценца издата од надлежне коморе (ако је кан-
дидат из радног односа) или решење о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу); уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме); фотокопија радне књижице; кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, мејл адресом.

VI Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос.

VII Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац.

VIII Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Оглас објавити на интер-
нет презентацији Министарства здравља и интернет 
презентацији Клиничког центра Крагујевац.

IX Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

X Кандидати који не уђу у ужи избор и кандидати 
који не задовоље на психолошком тестирању неће 
бити посебно обавештавани о резултатима огласа, 
већ ће резултати бити објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (http://www.kc-kg.rs/). Ови канди-
дати могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Контакт телефон: 034/505-260.

XI Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: 
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за радно место...” - навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву.
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универзиТеТСКа 
ДеЧја КЛиниКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа-педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит. Кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију радне књижице. Прија-
ве слати у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара, на одређено 
време по основу замене“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

СпеЦијаЛна БоЛниЦа за 
пСиХијаТријСКе БоЛеСТи 
„горња ТопониЦа“
18202 Горња Топоница
тел. 018/4601-070

Радник металске струке
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, металске стру-
ке. Кандидат уз пријаву - биографију треба да доста-
ви: оверену фотокопију дипломе; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

завоД за ТранСФузију 
Крви војвоДине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
на одређено време (3 месеца) због 
повећаног обима посла, за рад у Служби за 
прикупљање крви, тестирање, производњу 
продуката од крви и дијагностичких 
средстава

Опис послова: врши припрему радног простора, 
прибора и материјала потребног за рад у Заводу 
и на терену, води рачуна о исправности опреме и 
апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржа-
вање), а према упутствима произвођача, учествује у 
вођењу прописане документације, учествује у изра-
ди периодичних извештаја, учествује у изради доку-
ментације система квалитета, примени исте и пред-
лаже промене уколико постоји потреба за изменом 
процеса рада, врши надзор над радом техничара 
IV степена образовања, води рачуна о правилном 
руковању медицинским отпадом и заштити и очу-
вању животне средине, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара Службе, задужен је за 
хигијенско одржавање опреме и радних површи-
на, за свој рад одговара главном техничару Служ-
бе, лекару специјалисти, начелнику Службе, врши 
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију 
и унос података у информациони систем у заводу и 
на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у 
Заводу и на терену, проверава вредност хемоглоби-
на ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвног-
рупну припадност ДДК оријентационом методом на 
плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију 
даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка 
тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за вре-
ме и непосредно након давања крви у Заводу и на 
терену, учествује у збрињавању нежељених реак-
ција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узор-
ке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање 
уз спроводну листу, доставља узете јединице крви 
лабораторији за производњу продуката од крви, уз 
спроводну листу.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа лабораторијског или општег смера. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на оглас достави: копију лич-
не карте, копију дипломе, кратку биографију. Прија-
ве се подносе поштом или лично на горенаведену 
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

СТомаТоЛошКа 
орДинаЦија 
„SWISS DENTAL“
21000 Нови Сад, Алексе Шантића 64

Стоматолошка сестра
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен одговарајуће струке, стручни 
испит за здравствене раднике (лиценца), познавање 
страног језика и рада на рачунару - није обавезно. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити лично 
25.05.2013. године у 09,00 часова, на горенаведену 
адресу.

Дом зДравља
14224 Лајковац, Светог Саве бб
тел. 014/3431-237

Лабораторијски техничар
на одређено време време до 12 месеци, 
до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша 
медицинска школа лабораторијског смера или IV 
степен стручне спреме, завршена медицинска шко-
ла, занимање: лабораторијски техничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад.

зДравСТвена уСТанова 
апоТеКа „зингиБер“
26000 Панчево, Вељка Петровића 11а
тел. 013/365-366
е-mail: zingiberapoteka@gmail.com

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме и положен 
стручни испит. Уз пријаву кандидат подноси доказе 
о испуњавању услова конкурса - оригинална доку-
мента или оверене фотокопије и прилаже кратку 
биографију. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса слати на горенаведену адресу.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
фармацеутски факултет и положен стручни испит. 
Уз пријаву кандидат подноси доказе о испуњавању 
услова конкурса - оригинална документа или овере-
не фотокопије и прилаже кратку биографију. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса слати на 
горенаведену адресу.

Дом зДравља параЋин
35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186, лок. 103

Доктор медицине
на одређено време до годину дана 
(12 месеци), за рад у Служби хитне 
медицинске помоћи са санитетским 
превозом

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, лиценцу Лекарске коморе Србије. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у писар-
ницу Дома здравља Параћин или послати на наве-
дену адресу. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом 
неће бити разматране.

Дом зДравља гроЦКа
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: завршен медицински 
факултет-VII/2 степен стручне спреме, положен 
стручни испит, положен специјалистички испит из 
радиологије. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о заврше-
ној стручној спреми; уверење о положеном специја-
листичком испиту; диплому о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију. 
Како достављену документацију не враћамо канди-
датима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору 
кандидата биће објављена на огласној табли Дома 
здравља, а информације се могу добити у правно-
кадровској служби Дома здравља. Оглас је отво-
рен до попуне радног места. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у канцеларији 
писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве пристигле 
мимо означеног рока и без потпуне документације 
неће се узимати у разматрање.

СпеЦијаЛна БоЛниЦа 
„СоКоБања“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Кухињски радник
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

Спремачица
на одређено време од 3 месеца
3 извршиоца

Неквалификовани радник
на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: диплому о завр-
шеној основној школи (оригинал или оверена фото-
копија) и кратку биографију. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу или непосредно у болници. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

СпеЦијаЛна БоЛниЦа за 
пСиХијаТријСКе 
БоЛеСТи „Ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Технички радник - возач
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: завршен III или IV стручни степен образо-
вања, било који смер, положене Б, Ц, Д и Е возач-
ке категорије, без обзира на радно искуство. Кан-
дидати су у обавези да доставе пријаву са кратком 
биографијом, завршен III или IV стручни степен 
образовања, било који смер, положене Б, Ц, Д и Е 
возачке категорије. Пријаве са потребним доказима 
достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
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конкурентску 
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Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ
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 Медицина



   |  Број 518  |  22.05.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

Дом зДравља
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-437

Доктор опште медицине
на одређено време до 2 месеца због 
повећаног обима посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, завршен стручни испит и 
лиценца за рад. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, телефоном и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету и фотокопију лиценце за рад у 
струци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на оглас доставити у затво-
реној коверти писарници Дома здравља Нови Пазар, 
са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног 
места на које конкурише. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

КЛиниЧКо-БоЛниЧКи 
ЦенТар земун-БеограД
11080 Земун, Вукова 9

1. Доктор медицине
за рад у Служби интерне медикалне 
онкологије, пробни рад од три месеца
2 извршиоца

2. Доктор медицине
за рад у Служби анестезиологије са 
реаниматологијом и терапијом бола, 
пробни рад од три месеца
2 извршиоца

3. Доктор медицине
за рад у Болници за педијатрију, пробни 
рад од три месеца

4. Доктор медицине
за рад у Служби урологије, пробни рад од 
три месеца

5. Доктор медицине
за рад у Служби трансфузиологије, пробни 
рад од три месеца

6. Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања, пробни рад од три 
месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор меди-
цине.

7. Доктор медицине - специјалиста 
педијатрије
за рад у Служби неонатологије, пробни 
рад од три месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
педијатрије.

8. Доктор медицине - специјалиста 
микробиологије
за рад у Служби за лабораторијску 
дијагностику, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
микробиологије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радна 
места под ред. бр. 1-8 прилажу: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, а кандидати за радна места 
под ред. бр. 7-8-поред горенаведених докумената 
прилажу и оверену фотокопију дипломе о стеченом 
стручном називу специјалисте. Кандидати пријаве 
достављају писарници КБЦ Земун-Београд у затво-
реној коверти, са назнаком: „За интерни конкурс“, 
са навођењем за које место конкуришу или поштом, 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

КЛиниЧКо-БоЛниЧКи 
ЦенТар „звезДара“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар
за Клиничко одељење за нефрологију и 
метаболичке поремећаје са дијализом, 
Клиника за интерне болести

УСЛОВИ: завршена виша медицинска или висока 
здравствена струковна школа или средња меди-
цинска школа (VI или IV степен стручне спреме) 
општег смера, оверена фотокопија дипломе, овере-
на фотокопија о положеном стручном испиту, извод 
из Националне службе за запошљавање, потврда 
о дужини радног стажа, након положеног струч-
ног испита (оверена фотокопија радне књижице), 
потребна препорука претходне здравствене устано-
ве у којој је стаж оверен. Пријаве са биографијом 
ии овереним фотокопијама доказа о испуњавању 
захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс ради 
пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Учесници 
у огласу писмено ће бити обавештени.

ЦенТар за пороДиЧни 
СмешТај и уСвојење 
„миЛошеваЦ“
11318 Милошевац, Кнеза Михајла 1

Саветник за хранитељство - 
приправник

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области 
друштвено-хуманистичких и медицинских наука, 
познавање рада на рачунару. Пријаве са биогра-
фијом, преписом дипломе, уверењем да кандидат 
није под истрагом и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по службе-
ној дужности и здравственим уверењем доставити 
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

опшТа БоЛниЦа 
„СвеТи ЛуКа“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, 
за рад на Одељењу за ортопедију са 
трауматологијом, Сектора за хируршке 
гране медицине, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
одсуства

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, на 
одређено време - 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, медицинска сестра-техничар 
општег смера; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, писарници Болнице или поштом, на 
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

Виши физиотерапеут
са положеним стручним испитом, на 
одређено време - 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном VI степе-
ну стручне спреме, виши физиотерапеут; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници Болнице или поштом, на адресу: Општа болни-
ца „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

Биохемијски лаборант
са положеним стручним испитом, на 
одређено време - 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, медицинска сестра - техничар 
општег смера; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, писарници Болнице или поштом, на 
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

опшТа БоЛниЦа 
„СвеТи ЛуКа“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра - техничар
са положеним стручним испитом, за рад 
у ОЈ за збрињавање хитних стања, на 
одређено време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Као доказе о испуњавању услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, медицинска сестра - техничар 
општег смера, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама, писарници Болнице или поштом, на 
адресу: Општа болница „Свети Лука“, Смедерево, 
Кнез Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране.

Биохемијски лаборант
са положеним стручним испитом, за рад у 
Одељењу за биохемијску лабораторијску 
дијагностику, на одређено време до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену стручне спреме, биохемијски лаборант; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на 
оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници Болнице или поштом, на адресу: Општа болни-
ца „Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног 
места за које се конкурише. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

 Медицина
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  Пољопривреда и
    ветерина

веТеринарСКа СТаниЦа 
„пеТроваЦ” Доо
12300 Петровац, Српских владара 25

Ветеринар
УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома 
или уверење о стручној спреми, положен стручни 
испит, лиценца за обављање ветеринарске делат-
ности, радно искуство од најмање годину дана, 
возачка дозвола „Б“ категорије, рад на рачунару, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, са обавезном 
назнаком: „Пријава по огласу за пријем ветеринара“.

управа за пољопривреДу 
и развој СеЛа
18000 Ниш

Послови диверсификације руралне 
економије
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет при-
родног, друштвеног или техничког смера; најмање 
једна година радног искуства у струци; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно лице; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз 
пријаву приложе оверене копије доказа о испуње-
ности свих услова из огласа, као и оверену фотоко-
пију радне књижице и оригинал или оверену копију 
доказа о радном искуству у струци. Уверење о држа-
вљанству и уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. 
Уверење о општој здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци) кандидат ће доставити по конач-
ности одлуке о избору. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Управа за грађанска стања и опште 
послове, Николе Пашића 24, Ниш.

Стручно-оперативни послови у 
области агроекономије
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа 
природног, друштвеног или техничког смера; нај-
мање једна година радног искуства у струци; да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да је пуно-
летно лице; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Учесници огласа дужни су да уз 
пријаву приложе оверене копије доказа о испуње-
ности свих услова из огласа, као и оверену фотоко-
пију радне књижице и оригинал или оверену копију 
доказа о радном искуству у струци. Уверење о држа-
вљанству и уверење надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности не смеју бити старији од 6 месеци. 
Уверење о општој здравственој способности (не ста-
рије од 6 месеци) кандидат ће доставити по конач-
ности одлуке о избору. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Управа за грађанска стања и опште 
послове, Николе Пашића 24, Ниш.

  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 безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

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 уста-
нова.
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 надлежној 
здравственој установи.

београ д

ХемијСКо-преХрамБена 
ТеХноЛошКа шКоЛа
11000 Београд, Љешка 82
тел. 011/3555-054, 2559-664

Административни радник

Административни референт
за рад са ученицима
2 извршиоца

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати 
који поред општих услова прописаних Законом о 
раду испуњавају и посебне услове у погледу степе-
на и врсте стручне спреме (IV степен стручне спре-
ме, економског смера или гимназија); да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; судско уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидати су дужни да уз пријаву 
(са основним подацима о себи) на конкурс доставе: 
биографске податке са кретањем у служби (осим 
лица која први пут заснивају радни однос), оверену 
копију дипломе о стеченој стучној спреми (не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве), ори-
гинал судско уверење о некажњавању (не старије 
од 6 месеци од дана подношења пријаве), оригинал 

или оверену копију извода из матичне књиге рође-
них (издато после 01.03.2010), оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци од дана подношења прија-
ве), оверену копију радне књижице, оверену копију 
личне карте. У поступку одлучивања о избору кан-
дидата, директор школе врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Претходну проверу психофи-
зичких способности кандидата који испуњава услове 
конкурса извршиће Национална служба за послове 
запошљавања у Београду, применом стандардизо-
ваних поступака, према терминима које она одреди. 
Лекарско уверење да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат, а пре закључења уго-
вора о раду. Уверење из казнене евиденције МУП-а 
Србије школа ће прибавити по службеној дужности, 
по заснивању радног односа. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом о испуњености услова 
доставити лично или поштом, на адресу школе. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе пријаву за свако радно место посебно са 
назнаком уз коју пријаву прилажу документа.

понишТење огЛаСа 
универзиТеТ у БеограДу 
правни ФаКуЛТеТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 67

Оглас објављен 15.05.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости, јер је 
услед теничке грешке дошло до понављања 
већ објављеног огласа.

Допуна КонКурСа 
универзиТеТ у БеограДу 
ФаКуЛТеТ 
поЛиТиЧКиХ науКа
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Конкурс објављен 15.05.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: асис-
тент, допуњује се у делу УСЛОВИ, тако што 
се додаје: Кандидати треба да испуња-
вају услове предвиђене Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 
93/12), Статутом и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног 
односа сарадника Универзитета у Београду - 
Факултета политичких наука. Остали део кон-
курса је непромењен.

универзиТеТ „унион“ 
БеограДСКа 
БанКарСКа аКаДемија 
ФаКуЛТеТ за БанКарСТво, 
оСигурање и ФинанСије
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 062/205-480

Референт за мастер студије
УСЛОВИ: висока стручна спрема, знање енглеског 
језика-виши ниво; оспособљеност за коришћење МS 
Оffice пакета; организационе способности; вешти-
не комуницирања; склоност ка тимском раду. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене 
копије диплома о завршеној школској спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, фотокопију личне карте, сертификат о знању 
енглеског језика и рада на рачунару. Пријаву и тра-
жену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику, на наведену адресу Факултета, 
кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bbа.еdu.rs. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

пољопривреда и ветерина / Наука и образовање
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универзиТеТ у БеограДу 
ФаКуЛТеТ 
организаЦиониХ науКа
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну област 
Организација пословних система
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар 
наука из одговарајуће области коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00, смисао за наставни рад. Уз пријаву 
приложити: биографију; диплому о одговарајућој 
стручној спреми; потврду о уписаним докторским 
студијама; о прихваћеној теми докторске дисерта-
ције; списак радова и саме радове. Услови за избор 
прописани су Законом, Статутом Универзитета, Ста-
тутом Факултета и Правилником о организацији и 
систематизацији послова на Факултету. Сви прилози 
достављају се у електронској форми на CD-у. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „мЛаДоСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
држављанство Републике Србије, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву доставити оверене фотоко-
пије тражене документације на наведену адресу.

ДеСеТа гимназија 
„миХајЛо пупин“
11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а
тел. 011/3114-142, 2144-740

Директор
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање према 
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена-мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10.09.2005. године 
или високо образовање стечено на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставника гимназије, педагога или пси-
холога), дозвола за рад (лиценца) за наставника, 
педагога или психолога, обука и положен стручни 
испит за директора (програм обуке за директора 
школе и подзаконски акт којим се регулише ова 
материја нису донети, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да положи испит за директора у року од 
годину дана од дана ступања на дужност, тј. од дана 
доношења подзаконског акта); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; радно 
искуство најмање 5 година у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву приложити: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству или извод из матичне књиге рођених), 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу, уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања, радну биографију 
и оквирни план рада за време мандата. Пријаве са 
комлетном документацијом доставити на наведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

иСправКа КонКурСа 
преДшКоЛСКа уСТанова 
„ЧиКа јова змај“
11030 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Конкурс објављен 15.05.2013. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у делу УСЛО-
ВИ, тако што треба да стоји: образовање из 
чл. 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за васпитача или струч-
ног сарадника, дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање 5 
година рада у установи, након стеченог одго-
варајућег образовања; образовање из чл. 8 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за васпитача, дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора устано-
ве и најмање 10 година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Остали део конкурса је непромењен.

универзиТеТ у БеограДу 
еКономСКи ФаКуЛТеТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну 
област Међународни економски 
односи - међународна трговина

Ванредни професор за ужу научну 
област Међународни економски 
односи - француски језик и 
француски језик за економисте
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне 
финансије - рачуноводство 
трговинских предузећа, 
рачуноводство у банкарству 
и осигурању и специјална 
рачуноводства
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Економска политика и развој - јавне 
финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и способност 
за наставни рад. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Универзи-
тета у Београду, Статута Факулета, Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду и Критеријума за стицање звања наставника 
и сарадника на Економском факултету у Београду.

Асистент за ужу научну област 
Статистика и математика - 
економска статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: статус студента докторских студија или 
стечен академски назив магистра наука из области 
за коју се бира и прихваћена тема докторске дисер-
тације. Поред наведених услова, кандидат треба 
да испуњава и друге услове прописане одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзи-
тета у Београду, Статута Факултета, Правилника о 
ближим условима за избор сарадника и Критеријума 
за стицање звања наставника и сарадника на Еко-
номском факултету у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се на наведену адресу 
Факултета, соба бр. 139, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ош „миЋа СТојКовиЋ“
11430 Умчари, 29. новембра 11
тел. 011/8541-213

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

Професор математике

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка радника са 
боловања

Професор музичке културе
са 75% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: стручна спрема према члану 2 Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника 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, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09 и 4/09). У радни однос може бити при-
мљено лице које испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са наведеним Пра-
вилником; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; 4. да има држа-
вљанство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс 
(оверена фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
уверења о држављанству - не старије од 6 месеци и 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них). Доказ из тачке 2 подноси се пре закључивања 
уговора о раду, а доказ из тачке 3 прибавља школа 
по службеној дужности. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 011/8541-213.

универзиТеТ у БеограДу 
правоСЛавни 
БогоСЛовСКи ФаКуЛТеТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11 б

Асистент за ужу научну област 
Библистика, тежиште истраживања: 
Свето писмо Старог завета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент док-
торских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 
08,00 и који показује смисао за наставни рад или 
VII/2 степен стручне спреме, магистар наука коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. Остали 
услови конкурса предвиђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08, 
44/10, 93/12), Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак научних и стручних радова), радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми и/или 
доказ о уписаним докторским студијама, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и благослов надлежног епископа, подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду, Православни бого-
словски факултет, Мије Ковачевића 11 б, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФормиСаноСТ 
СигурноСТ 
СамопоузДање

Наука и образовање



  22.05.2013.  |  Број 518  |   25

ош „Др арЧиБаЛД рајС“
11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563, 2089-302

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пред-
виђено чланом 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11) - високо образовање стечено на 
студијама другог степена-мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије, у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године, за наставника, педагога и психолога школе; 
дозвола за рад (лиценца), завршена обука и поло-
жен испит за директора школе; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; неосуђиваност правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образавања 
и васпитања. Уз пријаву доставити (оригинале или 
оверене фотокопије): диплому о стеченом високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); доказ о положеном 
испиту за лиценцу, односно уверење о положеном 
стручном испиту; потврде о радном стажу; извод из 
матичне књиге рођених; кратку биографију са пре-
гледом кретања у служби; остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избо-
ру кандидата. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење (не старије од 6 месеци) - под-
носи изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Како подзаконски акт о испиту за директора устано-
ве из чл. 59 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
није донет, документација кандидата без доказа о 
положеном испиту за директора школе сматраће се 
комплетном, уколико су остала документа уредно 
достављена, а изабрани кандидат биће у обавези да 
положи испит за директора у року од годину дана 
од дана ступања на дужност, односно од дана доно-
шења подзаконског акта. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „Пријаве на конкурс за директо-
ра школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на бројеве 
телефона: 011/2772-563 и 2089-302.

иСправКа КонКурСа 
БеограДСКа 
ФиЛХармонија
11000 Београд, Студентски трг 11
тел. 011/3285-902, 3282-977

Конкурс објављен 27.03.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се за радно место: 
Прва хорна, у погледу броја извршилаца, 
тако што уместо: 1 извршилац, треба да стоји: 
2 извршиоца. У осталом делу конкурс остаје 
непромењен.

ТеХниЧКа шКоЛа 
„нови БеограД“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
држављанство Републике Србије, психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима, да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву приложити: фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и фотокопију 
уверења о држављанству.

поново огЛашава 
ош „јеФимија“
11500 Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
предвиђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати поред општих услова 
утврђених Законом о раду, треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају одговарајуће образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника основне школе, 
педагога или психолога или одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања за наставника основ-
не школе, да поседују дозволу за рад - лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, односно поло-
жен стручни испит и да испуњавају остале услове 
за наставника, педагога или психолога у основној 
школи, да имају обуку и положен испит за дирек-
тора установе, најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања из члана 8 став 2 
Закона, односно да имају најмање 10 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања из члана 
8 став 3 Закона, да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
држављанство Републике Србије. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству Републике Србије - уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника - лиценце, односно уверења 
о положеном стручном испиту, уверење о положе-
ном испиту за директора школе, потврду о радном 
искуству - најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања из члана 8 став 2 
Закона, односно најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања из члана 8 став 3 Закона 
(потврда мора бити потписана и оверена од стра-
не школе), радну биографију, оквирни план рада 
за време мандата (факултативно), доказе о поседо-
вању организационих способности (факултативно), 
уверење да нису осуђивани и уверење да нису под 
истрагом, нити је подигнута оптужница - прибавља 
школа, лекарско уверење потребно за рад настав-
ника и стручних сарадника - о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. На поновљеном конкурсу кандидати 
који имају одговарајуће образовање из члана 8 став 
2 и 3 овог Закона, равноправни су. Правноваља-
ним доказом о испуњавању услова конкурса сматра 
се подношење оригинала или оверене фотокопије 
исправе, уверења или другог документа. Одлука о 
избору директора биће донета након спроведеног 
поступка. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 
011/8754-450.

ош „миЛош ЦрњанСКи“
11000 Београд, Ђорђа Огњановића 2
тел. 011/2396-745
е-mail: оscrnjanski@gmail.com

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, природно-мате-
матички факултет. Документација коју је потребно 
доставити уз пријаву на оглас: оверена фотокопија 
дипломе, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених и уверење да против канди-
дата није покренута истрага. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ош „КараЂорЂе“
Остружница, Вука Караџића 11
тел. 011/8071-264, 8070-113
е-mail: оskaradjordje@yubc.net

Наставник немачког језика
са 90% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 
са неплаћеног одсуства, а најдуже до 
08.05.2015. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће 
образовање прописано чланом 8 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњавају услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребно је да кандидат посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да поседује држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, уверење 
надлежног суда да лице није под истрагом и да про-
тив њега није подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци). Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прила-
же кандидат који буде примљен по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа накнадно. Пријаве слати на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

универзиТеТ у БеограДу 
ХемијСКи ФаКуЛТеТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању 
асистента за ужу научну област 
Аналитичка хемија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (студент док-
торских студија) из научне области за коју се бира 
и други услови утврђени чл. 72 Закона о високом 
образовању и Статутом Хемијског факултета.

Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
Аналитичка хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се бира и други услови 
утврђени чл. 64 и 65 Закона о високом образовању 
и Статутом Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом, овереним пре-
писом дипломе, списком и сепаратима научних и 
стручних радова доставити архиви Факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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прва оБреноваЧКа 
оСновна шКоЛа
11500 Обреновац
Милоша Обреновића 169
тел. 011/8721-289, 8726-069

Наставник разредне наставе

Наставник географије
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Помоћни радник, чистачица

УСЛОВИ: За радно место наставника: одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 11/12)-диплома или оверена 
копија дипломе или уверења о дипломирању ако 
није издата диплома; општа здравствена способ-
ност-лекарско уверење подноси само изабрани кан-
дидат; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених (трајно), уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (прибавља 
школа). Тестирање кандидата у погледу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима организује школа код Националне службе за 
запошљавање, по истеку рока за пријављивање. За 
радно место помоћни радник: диплома о завршеној 
основној школи или оверена копија дипломе; лекар-
ско уверење (подноси само изабрани кандидат), 
уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (трајно). Уверење о неосуђиваности прибавља 
школа за изабраног кандидата. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 011/8726-069.

ош „БранКо пешиЋ“
11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/3167-134

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, педагога и психолога, у 
складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 59 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
52/11), стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у скла-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 97/08, 44/10), почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; дозвола за рад (лиценца наставника, педагога 
или психолога, односно положен стручни испит); 
најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство РС; 
обука и положен испит за директора. Уз пријаву на 
конкурс кандидат је у обавези да достави: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту (лиценци за рад), 
потврду о радном стажу у образовању, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, 
биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би, предлог програма рада директора школе. Уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. Изабрани 
кандидат има обавезу да у законоском року положи 
испит за директора. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на кон-
курс подносе се непосредно у школи или на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања. Ближа обавештења могу се добити на 
број телефона: 011/3167-134.

шКоЛа за оСновно 
оБразовање оДраСЛиХ 
„оБреноваЦ“
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник српског језика
са 50% радног времена

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академс-
ке 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 и 
97/08), почев од 10.09.2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11); да је кандидат држа-
вљанин РС; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Пријаве са биографијом, 
дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем о 
држављанству, изводом из матичне књиге рођених, 
односно венчаних слати на адресу школе. Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Лекарско уве-
рење се доставља пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са уче-
ницима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

универзиТеТ у БеограДу 
БиоЛошКи ФаКуЛТеТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну 
област Биологија развића 
животиња
на Катедри за динамику развића 
животиња у Институту за зоологију

Доцент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 
животне средине
на Катедри за екологију и географију 
животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира; непостојање сметње из чл. 
62 став 4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чл. 64 Закона о високом образо-
вању.

Асистент за ужу научну област 
Биологија развића животиња
на Катедри за динамику развића 
животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија; општи успех 
најмање 08,00 или академски назив магистра наука 
са прихваћеном темом докторске дисертације; сми-
сао за наставни рад; непостојање сметње из чл. 62 
став 4 Закона о високом образовању и остали услови 
утврђени чл. 72 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним пре-
писом дипломе и списком и сепаратима научних и 
стручних радова доставити архиви Факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана обја-
вљивања.

бор

ТеХниЧКа шКоЛа Бор
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2100-024

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник-мастер или дипломирани правник са стече-
ним високим образовањем на основним студијама 
у трајању од најмање четири године. Поред одго-
варајућег образовања, кандидат треба да испуња-
ва и услове прдвиђене чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву кан-
дидати су обавезни да доставе оригинале или ове-
рене копије докумената, не старије од 6 месеци: 
1. диплому о стеченом образовању; 2. уверење о 
држављанству; 3. уверење да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима; 5. извод из матичне књиге рођених. Докази 
о испуњености услова под тач. 1, 2 и 5 подносе се 
уз пријаву на оглас. Докази под тач. 3 и 4 подносе 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подноше-
ње пријаве је 8 дана од дана објављивања, на адре-
су: Техничка школа Бор, Београдска 10, са назна-
ком: „За оглас“. Ближе информације о огласу могу 
се добити код секретара школе, на број телефона: 
030/2100-024. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, у оригиналу или у фотокопији ове-
реној у општини или суду, као и непотпуне, нера-
зумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве 
неће се разматрати.

ош „СТаноје миљКовиЋ“
19229 Брестовац, Маршала Тита 199
тел. 030/436-860

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, педагога или психолога, из чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: студије другог степена, VII/1 степен (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, основ-
не дипломске студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању, за наставника те врсте школе и 
подручја рада и педагога и психолога; да поседује 
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изузетно, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање за наставника из чл. 
8 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања: наставник са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим обра-
зовањем, VI степен, да поседује дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем са 
студијама другог степена; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, односно здравствену способност за рад у уста-
нови; да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз потписану, 
односно уредну пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду о радном искуству у обра-
зовању и васпитању на пословима наставника, педа-
гога или психолога, биографију о току рада, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, фотокопију 
личне карте. Доказ из тачке 4 прибавља школа. 

Наука и образовање
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Доказ из тачке 2 прилаже кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Директор се 
бира на период од четири године. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања 
на дужност. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
документацијом слати на адресу школе или непо-
средно предати секретару школе. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе.

гњилане

ош „вељКо ДугошевиЋ“
38267 Ранилуг

Наставник географије
са 15 часова недељне норме, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и вапитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и услови пред-
виђени Правилником о организацији и системати-
зацији радних места у основној школи. Уз пријаву 
доставити: оверену копију дипломе о стручној спре-
ми; уверење о држављанству (оверена копија); 
извод из матичне књиге рођених (оверена копија). 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу школе. Ближе информације 
могу се добити у служби школе и на број телефона: 
0280/75-046.

ТеХниЧКа шКоЛа
38266 Врбовац - Витина

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања-високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника, педагога или 
психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уз прија-
ву кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, потврду 
о радном искуству, лекарско уверење (не старије од 
шест месеци), извод из казнене евиденције МУП-а 
и суда (не старији од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса слати на адресу школе, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“.

ТеХниЧКа шКоЛа
38266 Врбовац - Витина

Наставник историје
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама и Правилника 
о организацији и систематизацији послова; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држа-
вљанства Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи: доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чивања уговора о раду, а доказ да кандидат није 
осуђиван према члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - приба-
вља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе.

ош „марКо рајКовиЋ“
Врбовац

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески 
језик); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву са биографским подацима 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да кандидат 
није осуђиван, доказ о здравственом стању. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Све инфор-
мације у вези са конкурсом кандидати могу се добити 
у школи или на број телефона: 0280/381-020.

јагодина

прва ТеХниЧКа шКоЛа
35000 Јагодина, Кнегиње Милице 101

Помоћни наставник
УСЛОВИ: стечено средње образовање у четворого-
дишњем трајању или средње образовање у трого-
дишњем трајању за одговарајући образовни профил 
у подручју рада текстилство и кожарство, област 
текстилство, стечено одговарајуће специјалистичко 
образовање у подручју рада текстилство и кожарс-
тво, област текстилство.

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати су дужни да 
докажу да испуњавају услове прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања 
за пријем у радни однос и да уз пријаву поднесу сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Лекарско уве-
рење доставиће изабрани кандидат пре закључи-
вања уговора о раду. Приложена документација не 
сме бити старија од шест месеци. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу.

ФаКуЛТеТ 
пеДагошКиХ науКа 
универзиТеТа 
у КрагујевЦу
35000 Јагодина
Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Педагогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, услови прописани чл. 64 
став 5 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05…93/12), Статутом Факулте-
та и Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, способност за наставни рад и 
непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверене фотокопије диплома о завршеним основ-
ним студијама, академском називу магистра наука и 
научном степену доктора наука, биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак објављених струч-
них и научних радова, као и саме радове, доказ о 
непостојању сметњи из чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању и друге доказе о испуњености усло-
ва по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

КиКинда

ош „6. оКТоБар“
23300 Кикинда, Доситејева 53
тел. 0230/22-844
е-mail: kispec@eunet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године, без 
ограничења за поновни избор

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године 
или да има високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године 
за наставника, педагога и психолога ОШ „6. окто-
бар“ Кикинда, школе за основно образовање и вас-
питање ученика са сметњама у развоју; да поседује 
дозволу за рад - лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стурчни испит; нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и вапситања, након стеченог одговарајућег 
обраовања; положен испит за директора школе 
(уколико нема, дужан је да савлада обуку и поло-
жи испит за директора на начин и у роковима које 
пропише министар); да испуњава услове из члана 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да је психички, физички и здравствено спосо-
бан за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство 
РС. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс при-
ложи: оригинал уверење о држављанству издато у 
претходних 6 месеци или оверену фотокопију истог, 
оверену фотокопију или препис дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, оверену фотокопију или 
препис уверења о положеном стручном испиту за 
наставника или педагога или психолога или испит 
за лиценцу, фотокопију радне књижице, потврду 
о стеченом радном стажу у области образовања и 
васпитања од послодаваца где га је стекао (потврда 
мора да садржи назив послодавца, делтаност којом 
се бави, радно место на које је кандидат био распо-
ређен и време трајања рада из области образовања 
и васпитања) или друге доказе о стеченом радном 
стажу у области образовања и васпитања (решење 
или уговор о раду, о заснивању радног односа и рас-
поређивању на радно место и др), лекарско уверење 
са утврђеним психичким, физичким и здравственим 

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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способностима за рад са децом и ученицима изда-
то у претходних 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте, док ће извод из 
казнене евиденције прибавити школа. Поред наве-
деног, кандидат треба да наведе краће биографске 
податке и приложи: податке о кретању у досада-
шњој служби или радном односу, стручном и рад-
ном усавршавању и оствареним резултатима рада 
и предлог мера, организације и начина руковођења 
школом које би спровео као директор школе. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом и при-
лозима доставити на горенаведену адресу школе.

оСновна шКоЛа 
„јован јовановиЋ змај“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен школске спреме, завршена основ-
на школа, држављанство Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописана 
у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима. Поред ових услова потребно је знање језика 
на којима се остварује настава у школи (мађарски 
и српски). Уз молбу кандидат је дужан да достави: 
уверење о држављанству издато у последњих 6 
месеци, оверену фотокопију или препис сведочан-
ства, доказ о знању језика, фотокопију радне књи-
жице и личне карте. Молбе са потребном докумен-
тацијом о испуњавању услова из огласа, са кратким 
описом кретања у служби, доставити на горенаведе-
ну адресу школе, са назнаком: „За оглас“.

КосовсКа митровица

јавна уСТанова 
„позоришТе мЛаДиХ Са 
ДеЧијим и ЛуТКарСКим 
СЦенама“ - пришТина, 
Са привременим 
СеДишТем у граЧаниЦи
38205 Грачаница

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен или 
виша стручна спрема - VI степен и радно искуство 
од најмање 5 година; да кандидат поседује струч-
не, радне и организационе способности за оба-
вљање послова директора и да испуњава опште 
услове предвиђене законом. Уз пријаву као доказе 
о испуњености општих и посебних услова, кандидат 
подноси следећу документацију: уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
копију дипломе о завршеној стручној спреми, ове-
рену фотокопију радне књижице, уверење да није 
осуђиван или да се против њега не води истрага и 
кривични поступак за кривична дела предвиђена 
законом и под условима закона. Пријаве са доку-
ментацијом, у оригиналу или у овереној фотокопији, 
доставити конкурсној комисији, у року од 8 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава по конкурсу“ или доставити лич-
но архиви установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КрагУјевац

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

Сарадник у звање асистента за ужу 
уметничку област Писмо
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и који показује 
смисао и способност за наставни рад и познаје један 
од светских језика. Факултет може изабрати у звање 
асистента магистра наука, односно магистра умет-
ности коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције. За асистента из поља уметности може бити 
изабрано и лице које је завршило академске студије 
првог степена и има уметничка дела која показују 
смисао кандидата за самостално стваралаштво, 
уколико у уметничкој области за коју се бира нису 
предвиђене мастер, односно докторске студије. Кан-
дидати су у обавези да поднесу најмање 10 ориги-
налних радова или фотографија радова који се не 
могу приложити у оригиналу, документацију, пројек-
те и фотографије радова реализованих на одређе-
ном месту и за одређене потребе. Документа која 
је потребно доставити: пријава на конкурс; биогра-
фија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној 
форми); оверена копија диплома; уверење да је сту-
дент докторских студија; оверена копија извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(оригинал); потврда надлежног органа (полицијс-
ке управе) да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чланом 62 став 3 Закона о високом 
образовању (оверена копија); мишљење студена-
та формирано на основу анкете (за кандидате који 
имају педагошко искуство у високошколској устано-
ви).

Сарадник у звање сарадника у 
настави за ужу научну област 
Немачки језик
за 40% радног времена, на одређено 
време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08,00 
и који је у току студија показао интересовање за 
научни рад из дисциплине за коју конкурише и који 
познаје један од светских језика. Документа која је 
потребно доставити: пријава на конкурс; биогра-
фија и стручна биографија (на CD-у и у штампаној 
форми); оверена копија диплома; уверење да је сту-
дент мастер или специјалистичких студија; оверена 
копија извода из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству (оригинал); потврда надлежног 
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела предвиђена чланом 62 став 3 
Закона о високом образовању (оверена копија).

ОСТАЛО: Фотокопије докумената морају бити овере-
не и не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве, као и документација кандидата који 
не испуњавају услове конкурса неће се узимати у 
разматрање. Сва документација и оригинални радо-
ви достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ош „раДа шуБаКиЋ“
34230 Гружа
тел. 034/515-507

Наставник енглеског језика
за 85% радног времена, за рад у матичној 
школи у Гружи и издвојеном одељењу у 
Губеревцу, на одређено време до истека 
мандата директору школе

Наставник енглеског језика
за 20% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Врбетама и 
Лесковцу, на одређено време до истека 
мандата директору школе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има одговарајуће високо обра-
зовање. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе; 
извод из матичне књиге рођених и оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије. 
Лекарско уверење изабрани кандидат доставља пре 
потписивања уговора о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

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

Наставник у сва звања за ужу 
уметничку област Писмо
на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и изу-
зетна уметничка дела која су значајно утицала на 
развој културе и уметности. Општи и посебни усло-
ви предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011) - www.kg.аc.
rs, Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године, 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-
а у Крагујевцу, бр. 146/5 од 06.03.2012. године и 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
у Крагујевцу, бр. 255/2 од 02.04.2013. године (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, 643 од 
04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу. Кан-
дидат подноси на расписани конкурс 30 самосталних 
радова из уже уметничке области за коју конкурише.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу 
уметничку област Графички дизајн 
(Просторна графика)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и при-
зната уметничка дела или уметничка дела која 
представљају самосталан допринос уметности. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и 
чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 
25.01.2011) - www.kg.аc.rs, Статутом Филолошко-
уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 
од 28.10.2011. године, Одлуком о изменама  и допу-
нама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 146/5 од 
06.03.2012. године и Одлуком о изменама и допу-
нама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 255/2 од 
02.04.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, 643 од 04.05.2009. године, Одлуком о 
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изменама и допунама Правилника о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 
од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу. Кандидати подносе на 
расписани конкурс 30 самосталних радова из уже 
уметничке области за коју конкуришу. Кандидат је 
у обавези да поднесе 20 самосталних радова из уже 
уметничке области за коју конкурише.

Наставник у звање доцента 
или ванредног професора за 
ужу уметничку област Музика у 
медијима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и при-
зната уметничка дела или уметничка дела која 
представљају самосталан допринос уметности. 
Општи и посебни услови предвиђени су чл. 64 и 
чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 93/2012), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 138 од 
25.01.2011) - www.kg.аc.rs, Статутом Филолошко-
уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 01-3626/1 
од 28.10.2011. године, Одлуком о изменама и допу-
нама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 146/5 од 
06.03.2012. године и Одлуком о изменама и допу-
нама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 255/2 од 
02.04.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, 643 од 04.05.2009. године и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 
од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Руски језик
са 1/3 радног времена, на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из уже научне области за 
коју се бира. Општи и посебни услови предвиђени 
су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010 и 
93/2012), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 
138 од 25.01.2011) - www.kg.аc.rs, Статутом Фило-
лошко-уметничког факултета у Крагујевцу, бр. 
01-3626/1 од 28.10.2011. године, Одлуком о изме-
нама и допунама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 
146/5 од 06.03.2012. године и Одлуком о изменама и 
допунама Статута ФИЛУМ-а у Крагујевцу, бр. 255/2 
од 02.04.2013. године (www.filum.kg.аc.rs), Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005), 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, 643 од 04.05.2009. године, Одлу-
ком о изменама и допунама Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, бр. 659/7 
од 27.09.2012. године и другим актима Факултета и 
Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Дигитална 
уметност
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена и при-
зната уметничка дела. Општи и посебни услови 
предвиђени су чл. 64 и чл. 65 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 
97/08, 44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу (бр. 138. од 25.01.2011) - www.kg.аc.
rs, Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. године, 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-
а у Крагујевцу, бр. 146/5 од 06.03.2012. године и 
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а 
у Крагујевцу, бр. 255/2 од 02.04.2013. године (www.
filum.kg.аc.rs), Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005 и 61/2005), Правилником о начину и пос-
тупку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, 643 од 
04.05.2009. године, Одлуком о изменама и допунама 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 

Крагујевцу, бр. 659/7 од 27.09.2012. године и другим 
актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс; биографија и стручна биогра-
фија (на CD-у и у штампаној форми); оверена копија 
диплома; оверена копија извода из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству (оригинал); 
потврда надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела предвиђе-
на чл. 62 став 3 Закона о високом образовању (ове-
рена копија); мишљење студената формирано на 
основу анкете (за кандидате који имају педагошко 
искуство у звању доцента у високошколској устано-
ви). За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента предвиђено је приступно предавање. Фото-
копије докумената морају бити оверене и не старије 
од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и документација кандидата који не испуњавају 
услове конкурса неће се узимати у разматрање. Сва 
документација и оригинални радови достављају 
се Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у 
згради Друге крагујевачке гимназије или поштом. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања.

ош „СреТен мЛаДеновиЋ“
34321 Десимировац
тел. 034/561-539

Професор математике
за 90% радног времена, за рад у Реснику

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат мора да испуњава и остале закон-
ске услове предвиђене чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/03), односно да има одговарајуће образо-
вање - VII степен стручне спреме, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и да је држављанин Републике Србије. 
Уверење о општој здравственој способности прила-
же се по пријему у радни однос. Пријаве са доказима 
о испуњености услова конкурса слати на горенаве-
дену адресу школе - секретаријату школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

Друга ТеХниЧКа шКоЛа
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/300-870

Наставник стручних предмета у 
подручју рада: култура, уметност и 
јавно информисање, за предмете: 
теорија дизајна, обликовање, 
нацртна геометрија, грађевинска 
конструкција, техничко цртање и 
познавање материјала

Наставник стручних предмета у 
подручју рада: култура, уметност и 
јавно информисање, за предмете: 
теорија дизајна, обликовање, 
нацртна геометрија, грађевинска 
конструкција, техничко цртање и 
познавање материјала
за 20% радног времена

Наставник стручних предмета у 
подручју рада: шумарство и обрада 
дрвета-област обрада дрвета, за 
предмете: рачунарство (CAD), 
рачунарство (3D моделовање), 
економика и организација 
производње, својства материјала, 
техничко цртање и нацртна 
геометрија и организација 
производње

Наставник стручних предмета у 
подручју рада: шумарство и обрада 
дрвета-област обрада дрвета, за 
предмете: рачунарство (CAD), 
рачунарство (3D моделовање), 
економика и организација 
производње, својства материјала, 
техничко цртање и нацртна 
геометрија и организација 
производње
за 30% радног времена

Наставник стручних предмета у 
подручју рада: шумарство и обрада 
дрвета-област шумарство, за 
предмете: цвећарство, педологија 
са геологијом и практична настава 
у блоку за образовни профил: 
техничар за пејзажну архитектуру

Наставник енглеског језика
за 44% радног времена

Наставник географије
за 20% радног времена

Наставник психологије
за 10% радног времена

Наставник хемије
за 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу 
са Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и сарадника 
у настави у стручним школама („Сл. гласник РС“, 
бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 5/01, 
6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 
11/08 и 8/09); да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (прибавља 
се по закључењу уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (прибавља школа). Уз 
пријаву на конкурс доставити оверене фотокопије 
докумената којима се доказује одговарајуће обра-
зовање и држављанство Републике Србије (не ста-
рије од 6 мееци) и извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

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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Краљево

универзиТеТ 
у КрагујевЦу 
ФаКуЛТеТ за 
ХоТеЛијерСТво и Туризам 
у врњаЧКој Бањи
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Рачуноводство и финансије
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора економских наука из одговарајуће научне 
области за коју се наставник бира. Кандидат треба 
да испуњава опште и посебне услове предвиђене 
чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу (пречишћен текст број 138 од 25.01.2011. 
године и бр. 1529/5 од 08.11.2011. године), Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу и Одлуке о изменама и допунама Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. 659/7 од 27.09.2012.), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој 
Бањи (бр. 784 од 07.06.2011. бр. 444 од 06.09.2012. 
и бр. 85 од 29.01.2013), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата, као и опште 
услове за заснивање радног односа утврђене Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 32/13). Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију; потписан формулар за пријављивање канди-
дата, као и снимљени фајл формулара на CD рому 
(линк: http://www.hit-vb.kg.аc.rs/index.php/конкур-
си); фотокопију публикованих радова наведених 
у конкурсном формулару; оверене копије диплома 
или уверења о стеченом научном називу; уверење 
о држављанству; доказе о испуњавању општих 
предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених 
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и 
чланом 125е Статута Универзитета у Крагујевцу. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс”.

КрУшевац

оСновна шКоЛа 
„јован јовановиЋ змај“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69
тел. 037/825-164, 825-381

Хигијеничар
за рад у Доњем Липовцу

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - I степен; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад у 
школи; држављанство Републике Србије, да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену копију дока-
за о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Доказ из казнене 
евиденције прибавља школа. Лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци) изабрани кандидат доставља 
школи пре закључења уговора о раду. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
доказима доставити на адресу школе.

оСновна шКоЛа 
„веЛизар СТанКовиЋ 
КорЧагин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

Наставник грађанског васпитања за 
други образовни циклус
за 85% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, за рад у матичној школи 
и подручним одељењима Каоник и Рибаре

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање према члану 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и члану 2 став 1 тачка 
2 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовано-васпитни рад из избор-
них предмета у основној школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) - наставник 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је сте-
кло одговарајуће образовање према Закону: 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 44/10), 
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, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да су држављани Републике Србије. 
Проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака (доказ се не прилаже уз пријаву, 
већ касније). Сви пријављени кандидати ће бити 
обавештени о времену и месту провере психо-
физичких способности (ако су исту већ прошли, у 
својој пријави кандидати нека наведу датум прове-
ре психофизичких способности, ако није старија од 
6 месеци). Кандидати уз пријаву прилажу: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству и 
доказ о стручној спреми. Уверење из казнене еви-
денције школа прибавља по службеној дужности. 
Доказ о здравственој способности прилаже се пре 
закључења уговора о раду. Документа се прилажу 
у овереној фотокопији. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

гимназија КрушеваЦ
37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да испуњава услове за наставника гимназије, за 
педагога и психолога; дозвола за рад; најмање 5 
година рада на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије. Директор се бира на период од четири годи-
не. Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију, 
оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверену копију уверења о 
положеном испиту за лиценцу (дозволи за рад), 
потврду о броју година рада у области образовања, 
извод из казнене евиденције, уверење о држављан-
ству, лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве слати на горенаведену адресу.

музиЧКа шКоЛа 
„СТеван ХриСТиЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

Професор виолончела
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Професор виолине
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Професор теоретских предмета
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи („Службени гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/12) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 8/03, 11/08); психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
прописана чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом, као и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - прибавља школа. Пријаве са потпу-
ном документацијом слати на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

лесКовац

ош „Синиша јаниЋ“
16210 Власотинце
Михајла Михајловића 1
тел. 016/875-147

Наставник информатике и 
рачунарства (изборни предмет)
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о основама система образовања и васпитања, 
кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање према чл. 2 став 1 тачка 1 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи; да кандидат има држављан-
ство Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима-лекар-
ско уверење (доказ о испуњености овог услова под-
носи се пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа). Уз пријаву доставити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију).

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
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НСЗ

План за 
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вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
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Национална служба
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мера успеха

Шанса за младе
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пословима
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Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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ош „пеТар ТаСиЋ“
16000 Лесковац
тел. 016/212-701

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) за наставни-
ка ове врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, односно да је стекао одговарајуће обра-
зовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; да има дозволу за рад - лицен-
цу за наставника, педагога или психолога; обуку и 
положен испит за директора установе (није услов 
за избор на дужност али јесте за њено обављање 
- кандидат изабран за директора школе дужан је 
да положи испит за директора, сходно условима 
прописаним Законом о основама система образо-
вања и васпитања, као и условима које прописује 
министар); најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања у погледу услова за пријем у радни 
однос. Уз пријаву на конкурс, са кратком биогра-
фијом, приложити: диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених трајног карактера (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (ори-
гинал или оверену фотокопију); потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; уве-
рење да против лица није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница код надлежног суда; доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности, 
односно извод из казнене евиденције МУП-а (не ста-
рије од 6 месеци). Директор школе бира се на пери-
од од четири године. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава са доказима о испуњавању услова 
подноси се на адресу школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на број телефона: 016/212-701.

СреДња шКоЛа 
„СвеТозар КрСТиЋ Тоза“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

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

Стручни сарадник - психолог
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пред-
виђено чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне српеме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручној школи; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да 
кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 наведеног Закона; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ - прибавља 

школа службеним путем. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова слати на наведену адресу.

лоЗница

СреДња шКоЛа 
„вуК КараЏиЋ“
15320 Љубовија, Дринска бб
тел. 015/561-773

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
из члана 8 ст. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника средње школе, 
педагога или психолога стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 87/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора након што министар просвете 
и науке донесе подзаконски акт о полагању испи-
та за директора школа), најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стицања одговарајућег образовања; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спосбности за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (доказ прибавља школа); 
да се против кандидата не води кривични, нити 
истражни поступак; држављанство РС. Кандидат 
је уз пријаву обавезан да приложи: радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
уверење о држављанству (не старије од 6 месци); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о радном 
искуству у области образовања и васпитања и доказ 
да се против њега не води кривични, нити истражни 
поступак. Пријаве се подносе у затвореним коверта-
ма, са назнаком: „Конкурс за директора“, непосред-
но или на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ниш

ош „Чегар“
18000 Ниш, Школска бб
тел. 018/211-570

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чла-
на 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања 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-аутентич-
но тумачење, 97/08 и 44/2010), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, за наставника основне школе, за педагога 
или психолога; испуњеност услова из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; дозвола за рад (лиценца); најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања из 
члана 8 став 2, односно 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања из члана 8 став 3 Закона 

о основама система образовања и васпитања; обука 
и положен испит за директора установе. Уз пријаву 
доставити, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплому о одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о положеном 
стручном испту за наставника, педагога или психо-
лога, односно испиту за лиценцу; потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања; радну 
биографију; остала документа која могу послужити 
приликом доношења одлуке о избору кандидата. 
Докази о испуњености услова конкурса који немају 
трајни карактер не могу бити старији од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старији од 6 
месеци), доставити пре закључења уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) 
прибавља школа. Уколико изабрани кандидат нема 
положен испит за директора, дужан је да савлада 
обуку и положи испит за директора, ради стицања 
лиценце за директора школе на начин и у роковима 
које пропише министар, у складу са условима про-
писаним Законом о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

оСновна шКоЛа 
„ДеСанКа маКСимовиЋ“
18225 Катун
тел. 018/610-888

Професор физичког васпитања
са 80% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави може да изводи лице 
са високом стручном спремом за предмет: физичко 
васпитање, члан 2 став 1-6 и члан 3 став 1 тачка 
13 Правилника о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 и 11/12): 
професор физичког васпитања; професор физичке 
културе; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; професор физич-
ког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања - дип-
ломирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије. Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане зако-
ном за заснивање радног односа и посебне услове 
предвиђене чланом 120 и чланом 8 став 1, 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и из 
члана 8 став 4 истог Закона: да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; образовање стечено на 
студијама 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 44/10), 
почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; изузетно, наставу може да 
изводи и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од 3 године или вишим образовањем. Доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа по службеној дужности. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење надлежне установе о испуње-
ности услова из члана 8 став 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уверења не могу 
бити старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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оСновна шКоЛа 
„Душан ТаСКовиЋ СреЋКо“
18311 Сићево
тел. 018/671-698

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена, за други циклус 
основног образовања

Наставник српског језика
са 39% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, за извођење 
наставе и других облика образовно-
васпитног рада по Програму огледа 
функционалног образовања одраслих, у 
првом, другом и трећем циклусу

Наставник разредне наставе
на одређено време до 31.08.2013. године, 
за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада по Програму 
огледа функционалног образовања 
одраслих, у првом, другом и трећем циклусу

Наставник физике, дигиталне 
писмености и примењених наука
са 31,65% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, за извођење 
наставе и других облика образовно-
васпитног рада по Програму огледа 
функционалног образовања одраслих, у 
првом, другом и трећем циклусу

Наставник биологије
са 9,5% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, за извођење 
наставе и других облика образовно-
васпитног рада по Програму огледа 
функционалног образовања одраслих, у 
првом, другом и трећем циклусу

Наставник историје и 
предузетништва
са 16,5% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године, за извођење 
наставе и других облика образовно-
васпитног рада по Програму огледа 
функционалног образовања одраслих, у 
првом, другом и трећем циклусу

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/2010), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; степен и врста стручне 
спреме према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012); за наставника грађанског васпитања  
- савладан програм за извођење наставе грађан-
ског васпитања у другом циклусу; за остала радна 
места - завршена обука за рад по Програму огле-
да функционалног образовања одраслих; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад у школи; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужности); 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву дос-
тавити: доказ о стручној спреми, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о остварених 36 бодова, уверење о завршеној обуци 
за рад по Програму, доказ о савладаном програму 
за извођење наставе грађанског васпитања у дру-
гом циклусу, све у оригиналу или у овереној копији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

завиЧајни 
музеј аЛеКСинаЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 20
тел. 018/800-968

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, филозофски 
факултет: група историја, историја уметности, етно-
логија - антропологија и археологија; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен стручни 
испит; предлог програма рада и развоја установе. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе сва потребна 
уверења и потврде којима доказују да испуњавају 
опште и посебне услове предвиђене конкурсом.

нови паЗар

угоСТиТељСКо 
ТуриСТиЧКа шКоЛа
36300 Нови Пазар
Расима Халиловића бб
тел. 020/703-608

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

Наставник енглеског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, за 25% норме радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са 
Правилником и врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама. Уз пријаву поднети следећа докумен-
та: доказ о стручној спреми (диплома или оверена 
копија дипломе); уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; радну књижицу. Лекар-
ско уверење ће доставити кандидати по чијој прија-
ви буде позитивно решено. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

нови са д

ош „Лаза КоСТиЋ“
21243 Ковиљ, Лазе Костића 42
тел. 021/2988-006

Наставник информатике и 
рачунарства
са 45% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да има одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, у 
складу са чл. 2 став 1 тачка 11 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012). Уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат доставља школи пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стан-

дардизованих поступака. Уверење о некажњавању 
- извод из казнене евиденције прибавља школа по 
службеној дужности. Остали услови за радно место 
наставника информатике и рачунарства утврђени 
су чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс слати поштом, 
са назнаком: „За конкурс“ или доставити лично на 
горенаведену адресу. Ближе информације могу се 
добити на горенаведени број телефона.

ош „шаму миХаљ“
21220 Бечеј, Трг братства-јединства 2
тел. 021/6912-344

Секретар
УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер, дипломи-
рани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године. Кандидат који конкурише мора да испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011). У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописаним 
законом, и ако има: одговарајуће образовање; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство РС. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговор 
о раду. Уверење о некажњавању школа прибавља 
по службеној дужности од МУП-а РС. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

понишТење ДеЛа 
КонКурСа 
ош „мироСЛав анТиЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/2992-268, 2995-299
е-mail: miroslavantic@neobee.net

Конкурс објављен 13.02.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник физичког васпитања, на 
одређено време у својству приправника, са 
85% радног времена, ради замене директо-
ра школе коме мирује радни однос на радном 
месту наставника физичког васпитања за вре-
ме првог изборног периода.

ош „мироСЛав анТиЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2
тел. 021/2992-268, 2995-299
е-mail: miroslavantic@neobee.net

Наставник италијанског језика
на одређено време, са 80% радног 
времена

Наставник физичког васпитања
на одређено време, са 85% радног 
времена

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012); 
2. доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс обавезно доставити доказе о испуње-
ности услова из тач. 1 и 4. Доказ из тачке 2 подноси 
се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 
3 прибавља школа. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се на горенаве-
дену адресу.

Наука и образовање
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ош „вељКо вЛаХовиЋ“
21105 Шангај, VIII бр. 2
тел. 021/6520-142
е-mail: оsveljkovlahovic@open.telekom.rs

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник-мастер који је сте-
као образовање на студијама другог степена у скла-
ду са Законом о високом образовању, почев од 10. 
септембра 2005. године или дипломирани правник 
који је стекао образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да је кандидат психички, физички и 
здравствено способан за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има држа-
вљанство РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију уверења о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању, кратку биографију (CV). Ближе информације 
се могу добити на горенаведени број телефона. 
Пријаве се подносе лично или препоручено поштом, 
на горенаведену адресу.

СреДња машинСКа шКоЛа
21000 Нови Сад
Булевар краља Петра I 38
тел. 021/442-057

Професор стручних предмета
дипл. маш. инж. смер производни системи, 
роботика и аутоматизација, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор стручних предмета
дипл. инж. електротехнике и 
рачунарства (енергетика, електроника и 
телекомуникације), на одређено време до 
31.08.2013. године

Радник на одржавању чистоће
на одређено време

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано Нор-
мативом о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 3/94, 3/99, 6/2001, 8/2003, 5/2005, 
2/2007, 4/2007 и 7/2008); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; држављанство РС. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: биографију; оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење изабрани кандидат дос-
тавиће пре закључења уговора о раду. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавља школа службеним 
путем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Детаљније информације о огласу могу се добити на 
горенаведени број телефона.

Тш „павЛе СавиЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада, за образовни 
профил: женски фризер

УСЛОВИ: лице са високим образовањем и претход-
но завршеном специјализацијом - креатор женских 
фризура; лица са вишом стручном спремом, са пре-
тходно завршеном специјализацијом - креатор жен-
ских фризура; креатор женских фризура; посебан 
услов: петогодошња пракса стечена након стицања 
специјалистичког образовања. Потребно је прило-
жити: оверену копију уверења о стеченом специја-
листичком образовању, уверење о држављанству, 
потврду као доказ постојања петогодишње праксе.

Наставник хемије
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена, у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стечено звање: професор хемије; дипломирани 
хемичар; дипломирани инжењер хемије - анали-
тички смер; дипломирани инжењер хемије - биоор-
гански смер; дипломирани хемичар опште хемије; 
дипломирани хемичар за истраживање и развој; 
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењер-
ство; дипломирани хемичар - професор хемије; 
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани про-
фесор хемије - мастер. Посебан услов: образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Потребно 
је приложити: оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, одговарајућу потврду/уверење висо-
кошколске установе о броју остварених бодова.

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена, у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
стечено звање: дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар - професор математике; дип-
ломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математи-
ка; дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом: Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; професор хемије - математике; про-
фесор географије - математике; професор физике 
- математике; професор биологије - математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дип-
ломирани математичар - мастер; професор матема-
тике - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; професор информатике - мате-
матике; дипломирани математичар за теоријску и 
математику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар - информатичар; дипломирани математи-
чар - математика финансија; дипломирани мате-
матичар - астроном; дипломирани математичар 
за математику економије; професор математике и 
рачунарства. Посебан услов: образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Потребно је приложити: 
оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
одговарајућу потврду/уверење високошколске уста-
нове о броју остварених бодова.

Наставник органске хемије
са 80% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-

мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стечено звање: професор хемије; дипломирани 
хемичар; дипломирани инжењер хемије - анали-
тички смер; дипломирани инжењер хемије-биоор-
гански смер; дипломирани дипломирани хемичар 
опште хемије; дипломирани хемичар за истражи-
вање и развој; дипломирани хемичар, смер хемиј-
ско инжењерство; дипломирани хемичар-професор 
хемије; дипломирани хемичар-мастер; дипломи-
рани професор хемије-мастер; професор физичке 
хемије; дипломирани физико-хемичар; дипломира-
ни инжењер технологије, сви одсеци и смерови осим 
текстилног. Посебан услов: образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Потребно је приложити: 
оверену копију дипломе, уверење о држављанству, 
одговарајућу потврду/уверење високошколске уста-
нове о броју остварених бодова.

Наставник стручних предмета 
(хемијска група предмета)
са 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
стечено звање: дипломирани инжењер технологије, 
сви одсеци и смерови осим текстилног. Посебан 
услов: образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Потребно је приложити: оверену копију дипломе, 
уверење о држављанству, одговарајућу потврду/
уверење високошколске установе о броју остваре-
них бодова.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: канди-
дати морају да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицим и да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања и да 
имају држављанство Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање.

ФаКуЛТеТ 
ТеХниЧКиХ науКа
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Енергетска 
електроника, машине и погони
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротех-
ничке струке, докторат из области електротехни-
ке и рачунарства, искуство у извођењу наставе на 
основним и мастер академским студијама у области 
електротехнике, ангажман на научно-истраживач-
ким пројектима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, ангажман на научно-истра-
живачким пројектима Покрајинског секретаријата за 
науку и технолошки развој АП Војводине, искуство у 
сарадњи са привредом кроз учешће у реализацији 
стручних пројеката и услови прописани чланом 64 
Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Логистика и 
интермодални транспорт
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне 
струке-мастер, уписане докторске студије саобраћај-
не струке, радно искуство у настави и истраживач-
ком раду за дату стручну област и услови прописани 
чланом 72 Закона о високом образовању.

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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   |  Број 518  |  22.05.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Графичко 
инжењерство и дизајн

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке гра-
фичко инжењерство и дизајн, магистар графичког 
инжењерства и дизајна, радно искуство у настави 
у подручју графичког инжењерства и дизајна мини-
мум 2 године и услови прописани чланом 72 Закона 
о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Организације и технологије 
транспорта

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, саобраћајне 
струке, уписане мастер студије и услови прописани 
чланом 71 Закона о високом образовању.

Ванредни или редовни професор 
за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Аутоматика и 
управљање системима
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке елек-
тротехника и рачунарство, област Аутоматика и 
управљање системима, учешће и/или руковођење 
домаћим и међународним научним пројектима и 
услови прописани чланом 64 Закона о високом обра-
зовању.

Доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Термоенергетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, техничке 
струке, поље техничко-технолошке науке, област 
топлотна техника, педагошко искуство и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Производни 
системи, организација и менаџмент
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент, 
искуство у наставном процесу на високошколској 
установи у трајању од најмање 5 година и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Производни 
системи, организација и менаџмент

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент, 
искуство у наставном процесу на високошколској 
установи у трајању од најмање 5 година и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Термоенергетика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске 
струке, смер процесна техника, минимум 10 година 
радног искуства у научно-истраживачкој делатнос-
ти, учешће на националним и међународним пројек-
тима, активно знање енглеског језика, искуство у 
настави, специјалистичке обуке, активно учешће у 
домаћим и међународним стручним асоцијацијама и 
друштвима и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Термоенергетика
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, машинске 
струке, смер топлотна техника, минимум 10 година 
радног искуства у научно-истраживачкој делатнос-
ти, учешће на националним и међународним пројек-

тима, активно знање енглеског језика, искуство у 
настави, специјалистичке обуке, активно учешће у 
домаћим и међународним стручним асоцијацијама и 
друштвима и услови прописани чланом 72 Закона о 
високом образовању.

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Термоенергетика
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке, смер топлотна техника (просек оцена 08,50 
минимум), минимум 5 година радног искуства у 
научноистраживачкој делатности, уписане докторс-
ке студије (просек оцена 09,00 минимум), учешће на 
националним и међународним пројектима, активно 
знање енглеског језика, искуство у настави, спе-
цијалистичке обуке, активно учешће у домаћим и 
међународним стручним асоцијацијама и друштви-
ма и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

ОСТАЛО: Приложити молбу за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже 
научне области) и доказе о испуњености услова 
конкурса: краћу биографију, оверене фотокопије 
диплома, доказ о држављанству, свим дипломама 
стеченим у иностранству потребно је приложити и 
доказ о нострификацији, списак објављених научних 
радова, књиге и саме радове, уверење о одобреној 
докторској дисертацији или уверење о упису на док-
торске студије, односно уверење о упису на мастер 
студије. Пријаве слати на горенаведену адресу за 
сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве.

понишТење ДеЛа 
КонКурСа 
виСоКа поСЛовна шКоЛа 
СТруКовниХ СТуДија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

Конкурс објављен 24.04.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за избор у 
звање на радно место: сарадник у настави за 
ужу научну област Економска теорија и поли-
тика, на одређено време од 1 године.

виСоКа поСЛовна шКоЛа 
СТруКовниХ СТуДија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Професор струковних студија 
за ужу научну област Економска 
теорија и политика, наставни 
предмет: Међународно 
опорезивање и Финансијска 
стратегија и планирање пореза

УСЛОВИ: доктор економских наука; најмање пет 
референци из одговарајуће научно-стручне обла-
сти, обједињаних у категоризованим домаћим и 
међународним научним часописима/конферен-
цијама; способност за наставни рад; држављан-
ство Републике Србије. Лице које је правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у оба-
вљању послова у високошколској установи, не може 
стећи звање наставника. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати подносе: оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним и постдипломским студијама; 
биографију; списак научних и стручних радова, као 
и саме радове; доказ о држављанству. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коми-
сија ће у року од 60 дана од дана истека за пријаву 
на конкурс сачинити извештај о пријављеним канди-
датима и ставити га на увид на период од 8 дана, о 
чему ће кандидати бити обавештени путем огласне 
табле и сајта школе.

ТимС - ФаКуЛТеТ за 
СпорТ и Туризам
21000 Нови Сад, Радничка 30А
тел. 021/530-633, 530-231

Наставник (сва звања) за научну 
област Физичко васпитање и спорт, 
ужу научну област Кинезиологија 
(реизбор)
УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће области, 
да кандидат има одговарајуће компетенције у педа-
гошком раду из одговарајуће научне области. Канди-
дат треба да испуњава услове предвиђене Законом 
о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да поднесе доказе о испуње-
ности услова конкурса: радну биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење надлежног државног орга-
на да није осуђиван за кривично дело, као ни да се 
пред надлежним органима не води кривични посту-
пак против кандидата, списак објављених научних 
радова и саме радове. Пријаву са наведеним дока-
зима о испуњавању услова конкурса кандидати могу 
послати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Информације у вези са конкурсом 
могу се добити на горенаведене бројеве телефона, 
радним даном, у времену од 08,00 до 16,00 часова.

Сш „пинКи“
21000 Нови Сад, Шумадијска 12а
тел. 021/527-155

Наставник физике
на одређено време до повратка запосленог 
са функције, са 53% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
стручна спрема према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008 и 5/2011); 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство РС. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима, а који уђу у ужи избор, вршиће 
надлежна служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење МУП-а Србије 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело прибавља школа. Уз пријаву на 
конкурс, са наведеним називом радног места за које 
се подноси, кандидат доставља: биографске подат-
ке, оверену фотокопију дипломе одговарајућег сте-
пена и врсте стручне спреме, односно уверење ако 
диплома није издата, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рође-
них. Пријаву, са назнаком: „За конкурс“, доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремено под-
нете пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције се могу добити на горенаведени број телефона 
школе.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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ош „СЛавКо роДиЋ“
21234 Бачки Јарак
Младена Стојановића 21
тел. 021/847-438

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања - високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена-мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о образовању („Службени 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; да има доз-
волу за рад (лиценцу); најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе 
о одговарајућем високом образовању, оверен пре-
пис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству (најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања), доказ о држа-
вљанству РС, преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима и предлог програма рада директора 
школе. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - приба-
вља школа. Изабрани кандидат дужан је да савлада 
обуку и положи испит за директора ради стицања 
лиценце за директора сходно одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања и усло-
вима које прописује министар. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са подносе се лично, у времену од 08,00 до 13,00 
часова или на горенаведену адресу школе. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на горена-
ведени број телефона школе.

понишТење КонКурСа 
БаЛеТСКа шКоЛа 
у новом СаДу 
оСновна шКоЛа
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Конкурс објављен 26.12.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: корепетитор - два извршиоца.

пирот

мЛеКарСКа шКоЛа Са 
Домом уЧениКа 
„Др оБрен пејиЋ“
18300 Пирот, Николе Пашића 173
тел. 010/311-258

Руковалац парних котлова
са 20% радног времена

УСЛОВИ: трогодишње или четворогодишње обра-
зовање машинског, електротехничког или грађе-
винског смера, положен испит за руковање парним 
котловима, положен испит противпожарне заштите, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није 
правоснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да је 
држављанин Републике Србије. Кандидат уз прија-
ву прилаже: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за руковање парним котловима, 
потврду о положеном испиту противпожарне заш-
тите, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци). Пријаве 
се подносе лично или на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

пријепоље

Дом КуЛТуре 
„пиво КарамаТијевиЋ“
31330 Прибој, 12. јануара 86
тел. 033/2445-880

Директор
на период 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, на 
конкурс се могу пријавити лица са високом струч-
ном спремом, најмање 3 године радног искуства и 3 
године искуства на руководећим местима. Потреб-
на документација: диплома о завршеном VII степе-
ну стручне спреме, уверење о држављанству РС, 
потврда о радном искуству и потврда да се против 
лица не води кривични поступак. Уз пријаву прило-
жити програм рада и развоја установе као саставни 
део конкурсне документације. Документа доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс“.

гимназија 
„пиво КарамаТијевиЋ“
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 30
тел. 033/61-079

Наставник филозофије
за 13 часова у настави (65% радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању и у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у гимназији. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену копију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак и да 
није кажњаван.

проКУпље

ош „ТопЛиЧКи Хероји“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор енглеског језика
на одређено време, са 66,67% норме, до 
повратка раднице са боловања

Професор енглеског језика
на одређено време, са 45% норме, до 
повратка радника са функције помоћника 
директора школе

Професор енглеског језика
на одређено време, са 55% норме, до 
повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
да има физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребна документација: оверен препис 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 
11/2012): професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), уверење о положеним 
испитима из педагогије, психологије и методике, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора 
о раду). Доказ о неосуђиваности прибавља школа. 
Слати оверене копије докумената, не старије од 6 
месеци. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, рачунајући од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „9. оКТоБар“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе
на одређено време, са пуним радним 
временом (100%), односно 40 часова 
недељно, до повратка одсутне запослене 
са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи и да испуња-
ва услове из члана 8 став 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - достављање уве-
рења о стеченом образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.
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смедерево

преДшКоЛСКа уСТанова 
„ЧиКа јова змај“
11420 Смедеревска Паланка
Трг хероја 21
тел. 026/322-017

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1. VI стeпен стручне спреме, виша школа 
за васпитача; 2. положен стручни испит (лиценца); 
3. психофизичка и здравствена способност за рад 
са децом; 4. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 5. радно искуство у области предшкол-
ског образовања и васпитања најмање 1 година; 6. 
да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс поднети доказе о испуњености услова из 
тач. 1, 2, 5 и 6, у оригиналу или у овереној фото-
копији која не сме бити старија од 6 месеци. Доказ 
о испуњености услова из тачке 3 изабрани канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из тачке 4 прибавља устано-
ва. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаву на конкурс 
доставити на адресу установе, са назнаком: „За кон-
курс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Обавезно назначити на коверти за које 
радно место се конкурише.

ТеХниЧКа шКоЛа 
у СмеДереву
11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник српског језика
на одређено време до повратка запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор срп-
ског језика и књижевности или дипломирани фило-
лог за српски језик и књижевност. Кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о раду, 
услове из чл. 120, 121 и 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/2011), као и Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених. Уверење да кандидат није осуђиван по 
службеној дужности прибавља школа. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способно-
сти за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор дужни су да се подвргну провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака, а у складу са чл. 
130 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), по рас-
пореду који утврди школа у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

сомбор

понишТење КонКурСа 
СреДња меДиЦинСКа 
шКоЛа „Др руЖиЦа рип“
25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Конкурс објављен 24.04.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радна 
места: наставник ликовне културе и настав-
ник устава и права грађана.

нароДно 
позоришТе СомБор
25000 Сомбор, Косте Трифковића 2
тел. 025/24-966

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих усло-
ва утврђених законом испуњава и следеће посеб-
не услове утврђене Статутом Народног позоришта 
Сомбор: да има високу стручну спрему друштве-
ног смера; пет година радног искуства. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс и биографију 
приложе следећу документацију, у оригиналу или 
у овереној фотокопији: диплому високе школске 
спреме; уверење о општој здравственој способно-
сти издато од стране надлежне здравствене устано-
ве (не старије од 6 месеци); потврду или уверење 
о потребном радном искуству; уверење да нису 
осуђивани за кривична дела и привредне преступе 
(не старије од 3 месеца); програм рада за мандат-
ни период од 4 године; уверење о држављанству 
Републике Србије. Управни одбор размотриће све 
пристигле пријаве, а код утврђивања предлога кан-
дидата узеће се у обзир: способност за савесно и 
одговорно обављање тражене функције; способност 
непристрасног доношења одлука; комуникацијске и 
организационе способности; способност управљања 
материјалним, финансијским и људским ресурсима 
и наклоњеност тимском раду; резултати остварени 
током професионалне каријере. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Рок за 
пријаву је 8 дана.

Дом КуЛТуре ЦрвенКа
25220 Црвенка, Маршала Тита 108
тел. 025/731-713

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити именовано 
лице које поред општих законом утврђених усло-
ва испуњава и посебне услове: да има вишу или 
средњу стручну спрему, најмање три године рад-
ног искуства, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора или за кривично дело које 
га чини неподобним за вршење функције дирек-
тора у културним установама. Пријаве кандидата 
са краћом биографијом, доказима о испуњавању 
услова конкурса (оригинална документа или овере-
не копије) достављају се на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс за именовање директора 
- не отварати“. Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања. По истеку рока за подношење пријава 
на конкурс, Управни одбор Дома културе Црвенка 
разматра пријаве и доставља оснивачу - Скупшти-
ни Општине Кула ради избора, односно именовања 
директора установе.

ош „22. оКТоБар“
25272 Бачки Моноштор
Иван Горан Ковачић 32
тел. 025/807-530

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има држављанство Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), да је завршио основну школу. Поред пријаве 
на конкурс доставити и оверене копије докумената 
којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса: сведочанство о завршеној основној школи и 
уверење о држављанству Републике Србије. Уве-
рење (лекарско) о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима и децом доста-
вља се пре закључења уговора о раду, док уверење 
из казнене евиденције прибавља школа по службе-
ној дужности. Рок за пријаву је 8 дана.

сремсК а митровица

ош „миЛош ЦрњанСКи“
22427 Хртковци, Школска 5
тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Секретар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани правник који је стекао висо-
ко образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или дипломирани правник-
мастер.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријављени кандидат поред наведеног 
услова у погледу одговарајућег образовања тре-
ба да испуњава и следеће услове: да је државља-
нин Републике Србије; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Канди-
дат треба да приложи следећа документа, у ориги-
налу или у овереној фотокопији: пријаву (молбу); 
диплому о стеченом образовању; извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци); доказ 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци). Доказ да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана зако-
ном прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Све пријаве са приложеном 
документацијом доставити на адресу школе, лично 
или поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у обзир.

понишТење ДеЛа огЛаСа 
гимназија
22320 Инђија, Трг слободе 2а
тел. 022/555-095

Оглас објављен 15.05.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место 
под ред. бр. 8: стручни сарадник - психолог.

оСновна музиЧКа шКоЛа 
„ФиЛип вишњиЋ”
22240 Шид, Петра Кочића бб
тел/факс: 022/2712-254

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године или одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године, за наставника музичке 
школе за подручје рада култура, уметност и јавно 
информисање, за педагога и психолога; дозвола 
за рад-лиценца; најмање 5 година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство РС. Уз пријаву канди-
дат подноси кратку биографију - радну биографију и 
оверене преписе/фотокопије следећих докумената: 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању, уверења о положеном стручном испиту, 
потврде о најмање 5 година радног стажа у школи 
на пословима образовања и васпитања, уверења о 
држављанству, лекарског уверења да има психичку, 
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физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, уверења да није осуђиван, као и остала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору директора школе. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

сУботица

ош „мајшанСКи пуТ“
24000 Суботица, Мајшански пут 87
тел. 024/576-700

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, 
I степен стручне спреме, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у ставу 1 тачка 3 члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије. Кандидати су дуж-
ни приликом подношења пријаве на конкурс прило-
жити доказе о испуњености горенаведених услова: 
сведочанство или оверену фотокопију сведочан-
ства, уверење или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених. Доказ о 
неосуђиваности кандидата прибавља школа. Пре 
заснивања радног односа, односно потписивања 
уговора о раду, кандидат треба да прибави горе-
наведено лекарско уверење које издаје надлежни 
завод у Суботици. Рок за подношење пријаве је осам 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
се подносе на адресу школе.

шабац

меДиЦинСКа шКоЛа 
„Др анДра јовановиЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9

Професор физичког васпитања
на одређено време до повратка радника 
чији радни однос мирује, а најдуже на 4 
године, закључно са 24.04.2017. године

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломи-
рани педагог физичке културе; професор физичке 
културе; професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут. Општи услови за 
заснивање радног односа у школи прописани су чл. 
8, 120, 130 и 132 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011). Посебни услови конкурса утврђени су 
одредбама Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама. Уз пријаву на конкурс 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену копију), извод из матичне књиге рође-
них, краћу биографију. Кандидат који буде изабран 
дужан је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Право учешћа на конкурсу има кандидат који није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, о чему ће 
школа прибавити доказе по службеној дужности од 
СУП-а, за изабраног кандидата. Доказ о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се при закључивању уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизованих пос-
тупака, а пре доношења одлуке о избору. На психо-
физичку проверу биће упућени само кандидати који 
уђу у ужи избор. Неоверене фотокопије наведених 
докумената неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс достављају се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања, на адресу школе.

Ужице

КуЛТурно СпорТСКи ЦенТар
31310 Чајетина
Краља Александра Карађорђевића 3
тел. 031/832-256

Стручни сарадник за правна питања
на одређено време до 12 месеци 

Опис посла: израда општих и појединачних аката за 
потребе Управног одбора и директора Центра; оба-
вљање послова из области рада и радних односа; 
припремање документације, вођење записника са 
седница Управног одбора; израда уговора из обла-
сти делатности Центра; обављање других послова у 
складу са природом посла по налозима директора.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (дипломирани 
правник); познавање рада на рачунару; одговор-
ност у извршавању радних задатака; основно позна-
вање прописа из области радних односа и управног 
права; пожељно познавање енглеског језика (или 
другог страног језика). Документација коју кандидат 
прилаже: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; доказ о стручној спреми (дипло-
ма, уверење); уверење суда да није осуђиван/а, као 
и да се против кандидата не води кривични посту-
пак; уверење о општој здравственој способности за 
рад; CV. Пријаве се могу доставити лично или пос-
лати на адресу или на e-mail cajetina@ptt.rs или пре-
ко Националне службе за запошљавање. У обзир ће 
бити узете пријаве пристигле до истека радног вре-
мена наведеног дана.

прва оСновна шКоЛа 
„Краљ пеТар II“
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 171
тел. 031/513-679

Наставник математике
са 66% радног времена, за рад у ИО 
Стапари

Васпитач
за рад у ИО Качер, на одређено време до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: У радни однос у школи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним Законом о 
основама система образовања и васпитања, Зако-
ном о припремном предшколском програму и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да испуња-
ва услове из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат подноси дипло-
му и уверење о држављанству. Кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака.

ваљево

оСновна шКоЛа 
„ДеСанКа маКСимовиЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Професор математике
са 89% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор изборног предмета 
информатика и рачунарство
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Професор физичког васпитања
на одређено време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: према чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 51/2011), Правилнику остепену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012) и Правилнику о степену и врс-
ти образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Уз пријаву доставити: доказ о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а проверу врши Национална служба за 
запошљавање. Потврду да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља школа. Сви 
приложени докази морају бити достављени као ове-
рене фотокопије оригинала.

понишТење огЛаСа 
оСновна шКоЛа 
„ДеСанКа маКСимовиЋ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Оглас објављен 01.05.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

меДиЦинСКа шКоЛа 
„Др миша панТиЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/225-670

Наставник хемије
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

Наставник здравствене неге
на одређено време ради замене запослене 
на боловању дужем од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11): 1. 
да имају одговарајуће образовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93...3/03, 8/03, 11/04, 
5/05, 5/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 4/09, 5/11 и 8/11); 
2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 3. да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да имају држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: доказ о стеченом образовању и звању - овере-
не фотокопије, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, краћу био-
графију - CV. Доказ из тачке 2 доставља изабрани 

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу
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кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ из 
тачке 3 за изабраног кандидата прибавља школа. 
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“ или предати лично сваког 
радног дана, у времену од 08,00 до 14,00 сати.

ош „СТеван ФиЛиповиЋ“
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

Професор енглеског језика
са 90% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, утврђен чл. 
8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) 
и врста стручне спреме сходно Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 4/2009), 
да су кандидати држављани Републике Србије, да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање три месеца или за кривично дело које их 
чини неподобним за обављање послова у школи. 
Уз пријаву на конкурс подноси се доказ о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству. Доказ да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидати подносе пре закључења 
уговора о раду, а проверу врши Национална служба 
за запошљавање. Доказ о некажњавању прибавља 
школа. Тражена документација доставља се у ори-
гиналу или у форми оверених фотокопија оригина-
ла. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

преДшКоЛСКа 
уСТанова „Лане“
14253 Осечина, Хајдук Вељкова 6
тел. 014/451-284

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, образовање 
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) за 
васпитача или стручног сарадника; дозвола за рад; 
обука и положен испит за директора установе; нај-
мање пет година рада у установи, након стеченог 
одговарајућег образовања; да кандидат испуњава 
услове из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или VI степен стручне спреме, 
образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09) за васпитаче; дозвола за рад; обука и поло-
жен испит за директора установе; најмање десет 
година рада у установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да кандидат испуњава услове из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: кратку биографију са прегле-
дом кретања у служби, оверен препис/фотокопију 
дипломе, оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту, уверење о положеном испиту за директора, 
потврду о одговарајућој дужини рада на пословима 
васпитања и образовања и образовања након сти-
цања одговарајућег образовања, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
суда да кандидат није осуђиван, нити да се против 
њега води истрага (не старије од шест месеци), 
уврење из полицијске управе. Кандидат који нема 
положен испит за директора установе, уколико буде 
изабран, биће у обавези да на начин и у року у скла-
ду са законом положи испит за директора установе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања, на горенаведену адресу.

ваљевСКа гимназија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Професор немачког језика
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе: 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених (оверену фото-
копију или оригинал) и уверење о држављанству 
(оверену фотокопију или оригинал). Поред општих 
услова, кандидати морају испуњавати и посебне 
услове предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 2/2013).

врање

понишТење ДеЛа огЛаСа 
гимназија 
„јован СКерЛиЋ“
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-825, 474-826

Оглас објављен 27.02.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радна места: 
професор српског језика и књижевности, са 
27,78% радног времена, ради замене одсутне 
запослене и библиотекар, са 50% радног вре-
мена ради замене одсутне запослене. Остали 
део огласа је непромењен.

шоСо „вуЛе анТиЋ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Психолог
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање сагласно члану 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Послове 
психолога школе могу обављати: дипломирани пси-
холог, професор психологије, дипломирани школски 
психолог. Поред предвиђене стручне спреме, кан-
дидат мора бити оспособљен на дефектолошком 
факултету (факултету за специјалну едукацију и 
рехабилитацију) за рад са децом ометеном у раз-
воју. Уз пријаву кандидат треба да поднесе: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држа-
вљанству, не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци), доказ о 
прописаној стручној спреми - (диплома или оверен 
препис/фотокопија дипломе), уверење о неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се при закључењу уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу. За ближе инфор-
мације обратити се на број телефона: 017/423-621.

пољопривреДно- 
шумарСКа шКоЛа 
„јоСиФ панЧиЋ“
17530 Сурдулица
Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Професор пољопривредне групе 
предмета
УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, смер 
заштита биља и прехрамбених производа. Прило-
жити следећу документацију: пријаву за учешће 
на конкурсу, диплому или оверену копију дипломе, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење суда да кандидат није под истра-
гом, лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве доста-
вити на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

СреДња шКоЛа 
„Сезаи Сурои“
17520 Бујановац
Светозара Марковића бб
тел. 017/653-826

Административни радник

Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, средња школа, 
смерови: гимназија, управни, правно-биротехнички, 
економски; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност; да је држављанин Републике Србије. Уз 
пријаву кандидат прилаже: захтев, диплому о струч-
ној спреми - оригинал или оверену фотокопију, уве-
рење о држављанству. По пријему у радни однос, 
приликом потписивања уговора о раду, доставља се 
лекарско уверење о физичкој и здравственој способ-
ности. Доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца - прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Ком-
плетну документацију доставити школи. Непотпуна и 
неблаговремена документација неће се узети у раз-
матрање. Настава се изводи на албанском језику.

виСоКа шКоЛа за 
ваСпиТаЧе СТруКовниХ 
СТуДија 
из гњиЛана Са 
привременим СеДишТем 
у БујановЦу
17520 Бујановац, Карађорђев трг бб
тел. 017/653-692

Наставник за област Филолошке 
науке - Група за српски језик и 
књижевност
УСЛОВИ: завршен филолошки факултет, група за 
српски језик и књижевност, завршене постдипломс-
ке студије и одбрана докторске дисертације. Поред 
доказа о испуњености горенаведених услова, кан-
дидат уз пријаву треба да достави: извод из мати-
чне књиге држављана, уверење да није кажња-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
обављање послова у просвети, преглед кретања у 
служби са биографијом, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове (враћају се након спрове-
деног поступка избора у звање наставника). Прија-
ву са доказима о испуњености свих услова слати 
на адресу: Висока школа за васпитаче струковних 
студија из Гњилана, са привременим седиштем у 
Бујановцу, Карађорђев трг бб, 17520 Бујановац. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у рзматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:

Наука и образовање
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вршац

ош „Сава мунЋан“
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45
тел/факс: 013/858-015
e-mail: оssava@аrenapc.оrg

Помоћни радник - радник на 
одржавању хигијене у школи
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривична дела из чла-
на 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати 
прилажу: доказ о стручној спреми (оверену фото-
копију дипломе), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси се пре закључења угово-
ра о раду - члан 120 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11). Доказ о неосуђиваности кан-
дидата прибавља школа - члан 120 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11). Непотпуне и 
неблаговремено приспеле пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и на број телефона: 013/858-015.

виСоКа шКоЛа 
СТруКовниХ СТуДија за 
ваСпиТаЧе 
„миХаиЛо паЛов“
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/831-628, 830-024

Наставник за извођење практичне 
наставе (вежби) у ужој научној 
области Педагогија, за предмете:

1. Методика васпитно-образовног 
рада на јасленом узрасту (вежбе)
за 2 часа

2. Дидактичка средства у вртићу за 
јаслени узраст (вежбе)
за 2 часа

3. Методе васпитања на јасленом 
узрасту (вежбе), 2 часа; педагошка 
документација (вежбе), 2 часа
УСЛОВИ: У звање наставника се бира кандидат са 
високом стручном спремом - дипломирани педагог 
(диплома филозофског факултета), са искуством 
од 10 година у високом образовању, који има обја-
вљене научно-стручне радове из предмета за које 
се бира, способност за стручни рад и који испуња-
ва опште услове за звање и рад на високошколским 
установама, а према одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012). Кан-
дидати су обавезни да приложе следећу докумен-
тацију: оверену диплому о завршеном школовању, 
радну биографију са библиографијом и радовима 
(CV), извод из матичне књиге рођених, извод из 
матичне књиге држављана, судско уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак, фото-
копију личне карте и лекарско уверење о радној 
способности. Кандидатима који тражена документа 
већ имају у персоналним досијеима који се чувају 
код оглашивача, иста ће бити призната. Пријаве 
на конкурс, са потпуном документацијом, подносе 
се директорки Високе школе струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „мЛаДоСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб
тел. 013/830-721

Психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врс-
ти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 11/2012), односно да је: професор пси-
хологије; дипломирани психолог-општи смер или 
смер школске психологије; дипломирани школски 
психолог-педагог; дипломирани школско-клинички 
психолог; дипломирани психолог; мастер психолог; 
дипломирани психолог-мастер (лица која су сте-
кла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер, треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из 
развојно-педагошких предмета); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред 
краће биографије доставе, у оригиналу или у ове-
реном препису/фотокопији, следећу документацију: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству (не старије од шест месеци); диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању и за лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер - одговарајући 
документ високошколске установе којим доказују да 
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких 
предмета. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла службеним путем. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат по коначности одлуке о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Директор ће направи-
ти ужи избор кандидата који се упућују у року од 8 
дана од истека рока за подношење пријава на пре-
тходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. О датуму провере психофизич-
ких способности кандидати ће бити благовремено 
обавештени од стране школе. У року од осам дана 
од добијања резултата провере, директор приба-
вља мишљење школског одбора. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
добијања мишљења школског одбора. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс са траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом 
на горенаведену адресу. Додатне информације могу 
се добити на горенаведени број телефона.

Зајечар

меДиЦинСКа шКоЛа
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Доктор медицине
за извођење наставе стручних предмета

Виша медицинска сестра - техничар
за извођење наставе здравствене неге

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Поред 
општих услова за заснивање радног односа, канди-
дат треба да испуњава услове у погледу врсте тра-
жене стручне спреме, утврђене Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и сарадника у настави у стручним школама („Про-
светни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011 и 
8/2011), као и услове предвиђене у члану 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11). Као доказе о 
испуњености услова, кандидат уз пријаву прилаже: 

диплому о стеченом одговарајућем образовању; 
доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Докази се прилажу у оригиналу или 
у овереној фоткопији. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова доставити препорученом 
поштом, у року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СреДња шКоЛа 
„БраниСЛав нушиЋ“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидати морају испуњавати посебне 
услове: 1. VII степен стручне спреме, дипломирани 
правник-мастер или дипломирани правник који је 
стекао високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године; 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да су држављани Републике 
Србије.

Помоћни радник
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидати морају испуњавати посебне 
услове: 1. да имају завршену основну школу - I сте-
пен стручне спреме, 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. да су држављани Републике Србије.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тач. 1 и 
4 поносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 при-
бавља школа. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова подносе се 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ош „9. СрпСКа БригаДа“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343

Психолог
за 50% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме за наведе-
но занимање, према Правилнику о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012) и чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11). Кандидати уз молбу прилажу: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Рок за подноше-
ње молбе је 8 дана од дана објављивања.

Ложач
УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме и уверење 
о положеном испиту о стручној оспособљености за 
вршење послова ложача парних котлова. Кандида-
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ти уз молбу прилажу: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању 
и копију уверења о положеном испиту о стручној 
оспособљености за вршење послова ложача пар-
них котлова, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по службеној дуж-
ности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана 
од дана објављивања.

Зрењанин

ТеХниЧКи ФаКуЛТеТ 
„миХајЛо пупин“
23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

Наставник у сва звања за научну 
област Психологија, предмети: 
Психологија, Психологија рада и 
Педагошка психологија
са 30% радног времена, на период од 
пет година, а редовни професор на 
неодређено време

УСЛОВИ: доктор психолошких наука и способност 
за наставни рад, да кандидат има научне, односно 

стручне радове објављене у научним часописима 
или зборницима, са рецензијама (члан 64 Закона о 
високом образовању). Пријаве са прилозима (докази 
о испуњавању услова конкурса, биографија, овере-
не фотокопије диплома о одговарајућем академском 
и стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове) подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу Факултета, са назнаком: „За 
конкурс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ош „ЖарКо зрењанин“
23252 Бока, Маршала Тита 33
тел. 023/846-604

Наставник физике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, дипломирани педагог за 
физику и хемију, професор физике и основа техни-
ке, дипломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену 
физику и информатику, професор физике и хемије 
за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипло-
мирани професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломирани физичар за 
општу физику, дипломирани физичар за теоријску 

и експерименталну физику, дипломирани педагог 
за физику и општетехничко образовање ОТО, дип-
ломирани астроном, смер астрофизика, професор 
физике-информатике, дипломирани физичар-меди-
цинска физика, дипломирани професор физике-мас-
тер-дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике 
и хемије, мастер професор физике и информатике, 
дипломирани физичар-мастер физике-метеороло-
гије, дипломирани физичар-мастер физике-астро-
номије, дипломирани физичар-мастер медицинске 
физике, дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, дипломирани професор физике-информа-
тике, мастер, дипломирани физичар - професор 
физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мас-
тер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - 
мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
хемије за основну школу - мастер; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи (оригинал или оверену фотокопију): 
диплому о завршеној школи; уверење о држављан-
ству РС; биографију. Пријаве слати на горенаведену 
адресу школе. Непотпуне и не благовремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

Модеран 
јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор нА 
зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 41  22.05.2013.  |  Број 518  |   

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

Имам 22 годинe радног стажа и 58 година. Имам предузеће које у 
последње време, због немогућности наплате потраживања, не стоји 
баш најбоље, па размишљам да своју делатност прекинем. Да ли као 
приватна предузетница остварујем право на новчану накнаду, који 
су услови и процедура за њено остваривање? Да ли ће бити проблема 
ако сама угасим предузеће? На који начин се одређује висина новча-
не накнаде, по пореској основи или по оствареном приходу?

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописани су услови 
за остваривање права на новчану накнаду, као права из осигурања за случај незапос-
лености. Чланом 67 овог закона предвиђени су разлози престанка осигурања који су 
основ за остваривање наведеног права, међу којима и пренос оснивачких права влас-
ника, односно члана привредног друштва (став 1, тачка 4), односно отварање стечаја, 
покретање ликвидационог поступка и други случајеви престанка рада послодавца, у 
складу са законом (став 1, тачка 5). Закон предвиђа услове који се односе на дужину 
стажа осигурања за случај незапослености, као и рокове за пријављивање на евиден-
цију и подношење захтева за новчану накнаду. Детаљније се о свему можете инфо-
рмисати на сајту НСЗ.
Законом је предвиђено да је основица за утврђивање висине новчане накнаде про-
сечна зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог, у складу са законом, у 
последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно 
осигурање (члан 69). Аналогно наведеном, за осниваче привредних друштава основи-
ца за утврђивање новчане накнаде је основица за уплату доприноса за случај незапос-
лености, односно опорезива добит на коју се плаћа порез по закону који уређује порез 
на добит предузећа, осим за осниваче који су засновали радни однос са привредним 
друштвом чији су оснивачи, за које је основица доприноса зарада, односно накнада 
зараде (члан 23 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање).

Пријављен сам на евиденцију Националне службе за запошљавање 
и тренутно примам новчану накнаду у трајању од три месеца. Наме-
равам да се пријавим на конкурс за самозапошљавање и покренем 
сопствени посао. Моје питање је следеће - уколико остварим право 
на субвенцију и покренем сопствени бизнис, које су моје обавезе и 
шта се дешава уколико нађем неки исплативији посао? Да ли се суб-
венција враћа или мој бизнис може да настави неко други?
У случају да вам се одобри субвенција за самозапошљавање и исплате средства, ви 
сте у обавези да обављате регистровану делатност у трајању од најмање годину дана 
и да за то време уплаћујете порезе и доприносе. Уколико пре истека рока од годину 
дана радњу затворите, тада бисте били дужни да вратите износ исплаћених средстава 
увећаних за камату која тече од дана уплате средстава.
Напомињемо да право на субвенцију за самозапошљавање не можете остварити уко-
лико поднесете захтев и остварите право на исплату новчане накнаде у једнократном 
износу.

Можете ли да ми кажете нешто више о тестовима који се полажу у 
Националној служби за запошљавање. У питању је радно место ре-
ферента експлоатације возног парка.
У питању су психолошки тестови: тестови способности и тестови личности. Тестови спо-
собности се састоје од задатака који нису у вези са школским знањем. Упутства за њи-
хово решавање укључују примере и задатке за вежбу, како бисте разумели и увежбали 
решавање задатака. Тестирање способности подразумева мерење времена, док ћете 
тестове личности попуњавати својим темпом. Пре почетка тестирања моћи ћете да 
постављате питања и отклоните евентуалне недоумице. Начелно, није могућа посебна 
припрема за психолошке тестове. Пожељно је да будете одморни и опуштени, јер би 
смањена концентрација или напетост могли да се одразе на резултате тестова. Будите 
сити и наспавани, колико је то могуће. Уколико су вам потребне наочаре за читање, 
понесите их на тестирање. Уколико би се десило да се на дан тестирања осећате лоше 
(температура, јака главобоља и слично), о томе обавезно обавестите испитивача пре 
почетка тестирања.

ГАШЕЊЕ  
ПРЕДУЗЕЋА
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Немачко-српски сајам каријере

„Квалитетно образовање треба да води рачуна о потребама привреде, а добар је пример Немачке 
која има дуални образовни систем, што подразумева теоретско образовање у школама и практично 

образовање у фирмама”, поручио је Хајнц Вилхелм, амбасадор Немачке у Србији

Први сајам каријере под називом Немачко-српски сајам 
каријере (German-Serbian Career Fair), који заједнички 
организују Делегација немачке привреде у Србији и Не-
мачко-српско привредно удружење, одржан је протекле 
недеље у простору Југословенске кинотеке. Млади шко-

ловани људи који су заинтересовани за радну праксу, унапређи-
вање каријере и пословних вештина, добили су још једну могућност 
да остваре директан контакт са познатим немачким и домаћим по-
слодавцима и институцијама, као што су „Сименс”, „Роберт Бош”, 
„Мерцедес-Бенц”, „Гезе”, фабрика „Пролетер” (која се налази у саста-
ву немачке компаније „Атаир”) и „Фалке” из Лесковца. 

Државни секретар у Министарству финансија и привреде, Алек-
сандар Љубић, истакао је, отварајући сајам, да тренутно 370 немач-
ких компанија послује у Србији у различитим гранама привреде - од 
аутомобилске, прехрамбене, до области трговине и услуга.

„Немачке компаније у Србији запошљавају више од 25.000 
људи и тај број стално расте, јер велики број компанија шири ин-
вестиције. Ниједан немачки инвеститор није отишао из Србије, већ 
други долазе следећи оне који су већ овде. Немачке компаније 
активно траже нове раднике и сајам је прилика да млади, обра-
зовани људи нађу запослење у веома престижним компанијама“, 
нагласио је Љубић.

Према његовим речима, те компаније углавном траже ин-
жењере, ИТ стручњаке, техничаре, али и друге стручњаке из об-
ласти људских ресурса, финансија, као и раднике у директној про-
изводњи. Љубић је нагласио да се радна места не отварају само 
у Београду, већ широм Србије, јер већина немачких компанија се 
налази управо ван главног града, у местима као што су Свилај-
нац, Прокупље, Суботица, Зрењанин и друга, што додатно утиче 
на смањење незапослености и доприноси равномерном регионал-
ном развоју.

„Влада Србије наставиће да подржава долазак немачких ком-
панија, које пре свега доносе нову технологију и знање и помажу да 
повећамо запосленост, што и јесте наш приоритет“, рекао је Љубић.

Амбасадор Немачке у Србији, Хајнц Вилхелм, истакао је да, 
иако је број незапослених у Србији велики, компаније често имају 
тешкоће да нађу одговарајуће раднике, јер они немају потребне 
квалификације.

„Квалитетно образовање треба да води рачуна о потребама 
привреде, а добар је пример Немачке која има дуални образов-
ни систем, што подразумева теоретско образовање у школама и 
практично образовање у фирмама”, поручио је Вилхелм и указао 
да Немачка подржава увођење таквог успешног модела и у дру-
гим земљама.

„Високовалификовани инжењери и техничари су неопходни 
привреди, али радници су кичма привреде, и то они који су спо-
собни да стварају производе високог квалитета”, додао је Вилхелм.

Директор Делегације немачке привреде у Србији, Михаел 
Шмит, навео је да су на сајму присутне фирме које су уложиле у 
Србији и које имају дугорочне планове овде, због чега им је потреб-
на стручна радна снага.

Према његовим речима, сајам би младима требало да пружи 
оријентацију да боље планирају своју каријеру и живот, и да виде 
које су све могућности за запошљавање, не само у Београду, већ 
широм Србије, свуда где су присутне немачке компаније.

„Немачке компаније, и поред глобално тешке економске ситу-
ације, производе, извозе и запошљавају раднике. Једна од порука сај-
ма је да је Европа једно тржиште и да млади морају да се крећу, са-
купљају информације и сами одлуче где ће радити”, рекао је Шмит.

Сви заинтересовани могли су да се пријаве за обављање рад-
не праксе на штандовима познатих немачких фирми. „Панасоник”, 
„Милбауер” и „Бош” истакли су потребу за инжењерима, ИТ спе-
цијалистима и електроинжењерима, па су посетиоци ових профи-
ла могли да разговарају и о запошљавању. 

„Студент сам треће године економије и већ сада активно тра-
жим компанију у којој бих могла да стекнем практична знања и 
употпуним на прави начин све што учим на факултету. Сада је 
право време за то, јер ћу када завршим факултет имати много 
веће шансе да дођем до сталног посла, и то можда баш у Немачкој”, 
прича Милица Дашић. 

Националној служби за запошљавање се обратио велики број 
младих лекара, стоматолога и медицинских техничара, који су за-
интересовани да своју каријеру наставе у Немачкој. 

„Недавно сам завршила стоматологију и запослила се у при-
ватној ординацији. Жеља ми је да каријеру наставим у иностран-
ству. Почела сам да активно учим немачки језик, јер све више 
наших медицинских радника и лекара одлази у ту земљу. Помно 
пратим конкурсе које објављује НСЗ”, каже Ивона Кнежевић. 

Поред изложбеног дела, у коме су се представили успешни 
послодавци са својом семинарском понудом, као и бројне инсти-
туције, дводневни Немачко-српски сајам каријере имао је и серију 
пропратних манифестација. Немачки и српски стручњаци говори-
ли су о могућностима унапређивања образовног система у Србији, 
односно његовом још јачем повезивању са привредом, на панел-
дискусији „Тржиште рада у Србији - потребе за стручним кадро-
вима и могућности унапређивања каријере”. Веома занимљив био 
је и форум „Европа без граница - могућности размене Know-How”, 
намењен српским инжењерима и ИТ стручњацима. Одржане су 
радионице познатих немачких и српских институција: Гете ин-
ститута, Немачке академске службе за размену, Немачке орга-
низације за међународну сарадњу - ГИЗ, као и домаће Фондације 
„Зоран Ђинђић”. На сајму се представила и немачка Фондација 
„Хајнрих Бол”, као и Центар за демократску едукацију - Удружење 
стипендиста Бундестага са конкретним информацијама о више-
месечном стипендирању праксе коју млади људи из Србије могу 
да проведу у Бундестагу и престоници Немачке, Берлину. У форми 
тзв. спид дејтинга (Speed-Dating) посетиоци су имали прилику да 
у посебном поростору разговарају са представницима одабраних 
компанија.

	 	 	 	 	 	 А.Б.

ПУТ ДО РАДНЕ ПРАКСЕ
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Подршка почетницима у бизнису

Сајам запошљавања - Back2Serbia

Национална агенција за регионални развој и Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених 
подручја позвале су потенцијалне младе предузетнике из Србије да се пријаве за добијање пакета 

подршке за започињање бизниса у свом родном месту

Подршка је предвиђена у оквиру примене пројекта „Програм 
подршке почетницима у бизнису који су повратници у своја род-
на места”. Кандидати који испуњавају услове за учешће су потен-
цијални предузетници старости од 18 до 40 година, из изразито 
недовољно развијених подручја, који су средњу школу или фа-
култет завршили ван родног места. Услови су да кандидати имају 
пословну идеју и да желе да је реализују у свом родном граду, да 
никада нису обављали самосталну делатност, нису користили др-
жавну помоћ, отпремнине и слично, да нису у радном односу и 
да нису осуђивани за кривична дела против привреде и против 
имовине. Бесповратна финансијска средства се не могу користити 
за организовање игара на срећу и лутрије, трговину робом широке 
потрошње, куповину путничких возила и по-
зајмице другим лицима. 

Национална агенција за регионални 
развој обезбеђује бесплатну обуку за започ-
ињање самосталног бизниса и менторинг, а 
Канцеларија за одрживи развој опредељује 
за те намене 20 милиона динара, при чему 
ће укупан износ додељених средстава зави-
сити од броја пријављених кандидата и до-
дељених поена. Појединачни износ средстава 
је од 200.000 до милион динара и зависи од 
броја додељених поена, а критеријуми за до-
делу поена су степен формалног образовања, 
врста делатности и оцена пословне идеје по-
тенцијалних корисника. Пријаве је потребно 
доставити до 14. јуна 2013. године.

Национална агенција за регионални 
развој објавила је и јавни позив за 100 но-
вооснованих и постојећих малих и средњих 
предузећа која ће имати прилике да користе 
бесплатне услуге менторинга до краја 2013. 
године. 

Менторинг је свеобухватан процес 
подршке предузећима и предузетницима 

који се налазе у пресудном тренутку за даљи развој или за оп-
станак уопште. Процес менторинга представља одређени број 
сати које стручно лице - ментор проводи у директном контакту са 
власником предузећа или радње. Рад ментора почиње од дијагно-
зе (сагледавања стања), након чега одговорно лице у предузећу/
предузетник и ментор заједнички проучавају разлоге тренутних 
проблема или сметњи за даљи развој. На основу постављене дија-
гнозе, ментор и предузетник заједнички припремају план развоја. 

Национална агенција за регионални развој је стандардизова-
ла менторинг као услугу у оквиру реализације пројекта „Институ-
ционализација менторинга као услуге за МССП”, финансираног од 

стране Владе Јапана, а кроз Јапанску агенцију 
за међународну сарадњу. Упоредо са поче-
тком реализације менторинга у 2013. години 
почиње и спровођење новог пројекта подрш-
ке и промоције менторинга. То је први проје-
кат регионалног карактера, с обзиром да су у 
спровођење, поред Србије, укључене и Босна и 
Херцеговина и Црна Гора. 

Право учешћа у јавном позиву имају 
мала и средња предузећа и предузетници 
који се баве производњом или пружањем ус-
луга, имају позитиван пословни резултат у 
претходној години, у већинском су домаћем 
приватном власништву, измирили су обавезе 
по основу пореза и доприноса и не обављају 
делатност у оквиру војне индустрије и игара 
на срећу. Програм спроводе ментори обучени 
у оквиру обуке, запослени у регионалним раз-
војним агенцијама и агенцијама и центрима 
за подршку малим и средњим предузећима. 
Рок за пријаву привредних субјеката је 17. јун 
2013. године. 

У Студентском културном центру у 
Београду, 14. и 15. јуна 2013. године, одр-
жаће се сајам запошљавања под називом 
„Back2Serbia”, намењен свим нашим држа-
вљанима који су живели у иностранству, као и 
онима који су у земљи и траже нове изазове у 
развоју своје каријере. Прошлогодишњи сајам 
је наишао на одзив преко 1000 посетилаца 
из различитих делова света, као што су Сје-
дињене Америчке Државе, Немачка, Аустрија, 
Швајцарска, Канада, Енглеска, Шпанија, Ру-
сија, Аустралија. Учествовало је 15 водећих фирми из различитих 
сектора са преко 200 отворених радних места.

„Back2Serbia” је иницијатива тима људи из Србије и Европе 
која за циљ има пружање информација свим српским државља-
нима о последњим економским трендовима у земљи, могућнос-
тима запослења, актуелним отвореним позицијама и свих других 
корисних информација у случају да планирају да се врате у земљу 

и у њој запосле. Главни циљ сајма је да приву-
че младе људе са међународним образовањем 
и професионалним искуством, вољне да се 
врате у Србију и да им кроз контакт са компа-
нијама на дводневном сајму буде омогућена 
прилика да пронађу запослење у својој земљи.

Сајам има подршку Министарства ом-
ладине и спорта, Канцеларије за сарадњу са 
дијаспором и Србима у регион, Националне 
службе за запошљавање, док је едукатив-

ни партнер сајма и ове године ИТ академија. „Back2Serbia” има 
подршку групе повратника „Repats Serbia“ која броји преко 700 
високообразованих стручњака који су некада живели ван Србије 
и који су се у њу вратили.

Поред младих из дијаспоре, сви људи из Србије који су у 
потрази за послом могу посетити овај сајам. За додатне информа-
ције о сајму и начину пријаве посетите сајт www.back2serbia.com.

СРЕДСТВА, ОБУКА И МЕНТОРИНГ

ПОСАО У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ
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Пројекат „Повратак мозгова”

„Људи који долазе из иностранства не желе да заузму радна места, већ да своје знање пренесу и поделе 
са људима око себе, тако да сви буду на добитку”, истиче Наташа Кочиш, директорка „Српског сити клуба” 

Организација „Српски сити клуб” из Велике Британије 
реализује пројекат „Повратак мозгова”, чији је циљ да 
помогне нашим стручњацима из дијаспоре који желе 
да се врате у Србију. Показало се да постоји велика за-
интересованост за повратак, али и да има различитих 

тешкоћа на том путу.
„Српски сити клуб је независна организација која окупља 

стручњаке из Србије који живе у Великој Британији, а има и чла-
нове из других земаља. Од око 1.600 чланова, две трећине је из-
разило заинтересованост за повратак. Не желе сви да се врате за 
стално, има и оних који би дошли на период од једне до пет година, 
а неки су изјавили да само размишљају о тој могућности. ‚Српски 
сити клуб‘ њима помаже највише саветима, захваљујући искуству 
које су представници организације стекли у Србији. Наиме, током 
последњих пет година, од када се пројекат ‚Повратак мозгова‘ ре-
ализује, тимови организације два пута годишње бораве у Србији 
и упознају се са ситуацијом, стањем у привреди, разговарају са 
послодавцима”, каже директорка „Српског сити клуба” Наташа 
Кочиш, која је прошле године провела два месеца у Србији. Она 
додаје да је веома битно да члановима „Српског сити клуба” прене-
су најобјективнију слику онога што се дешава у Србији и региону, 
како би на крају дошли до одлуке на најбољи могући начин, са 
највише информација. 

О запошљавању заинтересованих за повратак разговара се 
директно са представницима компанија у Србији. У последњих 
годину дана у Србији је запослено четворо људи који су изразили 
жељу да се врате, и сви они раде у међународним компанијама. 
Стотинак чланова организације вратило се из Србије са различи-
тим искуствима. 

„Било је оних који су се снашли, али и оних који нису могли 
да се уклопе. Зато се трудимо да понаособ разговарамо са сваким 
од наших чланова који је заинтересован за повратак и да докучи-
мо зашто желе да се врате. Некад их одвраћамо од повратка, зато 
што сматрамо да то чине из погрешних разлога. Наиме, неки имају 
потпуно погрешна очекивања да ће, када се буду вратили у Ср-
бију, бити дочекани на црвеном тепиху. Очекују ствари које нису 
релевантне и реалне. Приоритет организације није квантитет, већ 
квалитет - да се, за почетак, врати бар неколико стручњака који ће 
почети да мењају свест људи у Србији. Важно је схватити да они 
који долазе из иностранства не желе да заузму радна места, већ 
да своје знање пренесу и поделе са људима око себе, тако да свако 
буде на добитку. Заједнички циљ свих нас је да се Србија развија 
и да будућност наше деце буде боља”, каже Наташа Кочиш. Она 
додаје да је једна од највећих препрека стручњацима да се врате - 
признавање диплома које су стекли у иностранству. 

„Зато смо се врло активно укључили у организацију разних 
конференција, округлих столова и дебата о тој теми, с циљем да 

се препреке отклоне, односно да се укине или максимално појед-
ностави процес нострификације школских сведочанстава који 
тренутно отежава повратак стручњака који су основне, мастер и 
докторске студије завршили у иностранству”, истиче Кочиш и до-
даје да пут до нострификованог сведочанства води кроз админи-
стративни лавиринт, траје до три године и често кошта и више од 
200.000 динара.

Поред трошкова превођења тражених докумената, за које 
знамо да у многим случајевима могу бити изузетно обимни и 
компликовани, нема гаранције, нити прописаног поступка који 
би омогућио да се овом процесу приступи са извесном дозом оп-
тимизма, јер исход искључиво зависи од добре воље факултета. 
Осим тога, сваки универзитет има своја правила и поступак, те 
кандидати за нострификацију често морају да оду на барем два 
факултета како би упоредили наставни програм са оним који су 
завршили у иностранству - наводе млади окупљени око органи-
зације „Српски сити клуб” и на све ово додају и бројна путовања 
и маратонску административну процедуру пре добијања жеље-
ног документа. По њиховом објашњењу и личним примерима, у 
земљама Европске уније не тражи се нострификација диплома 
или је овај процес максимално поједностављен. Владе Мађарске 
и Хрватске су још 1997. године потписале споразум о узајамном 
признавању диплома, чиме је нострификација укинута.

Предлог „Сити клуба” је и формирање Националне службе за 
нострификацију, која би утврђивала вредност дипломе стечене у 
иностранству, а у чијој обавези би било и да сачини базу подата-
ка извршених нострификација са циљем да једном установљена 
акредитација иностране установе не захтева поновно вредновање 
исте.

 	 А.Б.

АДМИНИСТРАТИВНИ ЛАВИРИНТ
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80. међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

Сајам образовања у Зрењанину

Највећи агробизнис догађај у Србији и региону и jедан од пет водећих сајмова у Европи ове године је 
окупио више од 1.500 излагача - најзначајније појединце, удружења и компаније из области агробизниса 

Претпоставка успешне професионалне опредељености је усклађеност способности, интересовања, 
склоности, физичких и здравствених предиспозиција ученика са захтевима занимања

У години јубилеја Новосадског сајма, од 18. до 24. маја 2013. го-
дине одржава се јубиларни 80. међународни пољопривредни сајам. 
Овај највећи агробизнис догађај у Србији и региону jедан је од пет 
водећих сајмова у Европи и 10 у свету и ове године окупља више од 
1.500 излагача - најзначајније појединце, удружења и компаније из 
области агробизниса који представљају производе и услуге из више 
од 60 земаља света. Земља партнер је Република Хрватска, што је 
по речима Драгана Лукачева, директора Новосадског сајма, од по-
себног значаја, јер Хрватска ове године постаје пуноправан члан Ев-
ропске уније. 

„Прикључење Хрватске Европској унији је велика шанса за 
земље регије, како у политичким, тако и у економским односима”, 
рекао је амбасадор Републике Хрватске у Београду, Жељко Купре-
шак. У оквиру овог партнерства је приређен и пословни форум, на 
тему „Храна - што нас спаја то нас и повезује”.

Јубиларни сајам обележава Изложба пољопривредне механиза-
ције и опреме, колективне изложбе хране и пића земаља из региона, 
представљање машина и опреме за прехрамбену индустрију, као и 
Национална изложба стоке, Изложба органске хране и Изложба аг-
роиновација у пољопривреди.

Изложба пољопривредне механизације доминира манифеста-
цијом, а посетиоци имају прилику да виде понуду пољопривредних 
машина, трактора, комбајна, прикључних машина, опреме и делова 
најпознатијих брендова из целог света. Уз домаће произвођаче, Ин-
дустрију мотора Раковица - ИМР и Индустрију машина и трактора - 
ИМТ Београд, атрактиван наступ, новитете и специјалне погодности 
за куповину током сајма понудили су чланови Пословног удружења 
увозника и извозника пољопривредне механизације у Новом Саду. 

У циљу промоције органске производње, Национално удружење 
за органску производњу „Сербиа органика”, уз покровитељство Репу-
бличког министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
по трећи пут заредом на Пољопривредном сајму у Новом Саду пред-
ставља своје чланове, учеснике органске производње. Наступа више 
од 35 чланова: пољопривредна газдинства, произвођачи, прерађи-
вачи, дистрибутери, сертификационе куће, институти, центри за ор-
ганску производњу, као и остала локална и регионална удружења. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде ор-
ганизовало је и дежурства стручњака који разговарају са пољопри-
вредницима. Пољопривредни сајам отворен је до 24. маја, а радно 
време је од 9 до 19 часова. Појединачна улазница кошта 500 динара, 
улазница за колективне посете 350, а за пензионере и децу од 7 до 
12 година - 200 динара. Ове године новина је и Породични дан, у 
недељу, 19. маја, када је цела породица могла да уђе с једном купље-
ном улазницом.

	 	 	 	 	 А.Б.

У организацији зрењанинске филијале Националне службе за 
запошљавање, Културног центра и Школске управе за Банат, у Кул-
турном центру у Зрењанину недавно је одржан Сајам образовања. 

„На овом сајму младима су понуђена различита решења за део 
животног пута, за опредељивање шта ће радити. Нека то буде неш-
то што је лепо, вредно пажње. За шта год се определе, нека буду 
срећни и нека им то представља задовољство. Наша обавеза биће да 
младима дамо прилику да то што науче у школи примене у пракси, 
односно да што пре и лакше дођу до посла”, истакла је Дубравка 
Бенгин Булован, чланица Градског већа задужена за културу, обра-
зовање и верске заједнице, отварајући манифестацију.

На Четвртом сајму образовања у Зрењанину одвојена је понуда 
за мале и велике матуранте. Први дан био је посвећен ученицима 
завршног разреда основних школа - образовне профиле представи-
ле су средње школе из Зрењанина, а први пут представио се и Дом 
ученика „Ангелина Којић Гина” из Зрењанина. 

Смерове које је могуће уписати на високим школама и факул-
тетима у Средњобанатском округу, као и на Новосадском и Бео-
градском универзитету, матурантима су другог сајамског дана  
презентовале високошколске установе. Учесници из Зрењанина 
били су Технички факултет „Михајло Пупин”, Висока техничка 
школа струковних студија, Мегатренд, Фабус, Факултет за менаџ-
мент, као и Висока васпитачка школа из Кикинде. Средњошколци 
су имали прилику да се информишу и на штандовима факултета из 
Новог Сада - Правног факултета и Факултета за правне и пословне 
студије, док су из Београда учесници били Саобраћајни факултет, 
Сингидунум и Факултет организационих наука. 

На штанду Филијале Зрењанин НСЗ и Канцеларије за младе 
Зрењанин организована је промоција „Каријерне брошуре за будуће 

средњошколце са подручја међуопштинске сарадње Зрењанин и 
Кикинда”, у форми CD-а. Брошура садржи основне информације о 
образовним профилима заступљеним у средњим школама у Зрења-
нину и Кикинди. Њена сврха је да што потпуније информише бу-
дуће средњошколце о чиниоцима који су од значаја за избор и упис 
у средњу школу.

„Претпоставка успешне професионалне опредељености је 
усклађеност способности, интересовања, склоности, физичких и 
здравствених предиспозиција ученика са захтевима занимања. 
Каријерна брошура пружа читав сет информација о пословима, за-
нимањима и о условима рада, које су потребне за квалитетну про-
фесионалну одлуку не само о избору занимања, него и о промени 
занимања или за доношење друге професионалне одлуке”, изјавила 
је Александра Штрбац, аутор брошуре и члан ЛМТ Зрењанин.

	 	 	 	 	 А.Штрбац

ДОБАР ДОМАЋИН

ЗНАЧАЈ ИНФОРМИСАЊА
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Запошљавање у ИТ сектору

Просечна плата у овој категорији је око 85.000 РСД, што је готово двоструко више од републичког 
просека који износи око 43.000 динара. Велики број запослених нема формално образовање из области 
ИТ, већ су до знања долазили преко разних специјализованих курсева и усавршавали се вођени личним 

интересовањима. Из године у годину расте број огласа за посао у којима се као услов за конкурисање 
наводи поседовање високе стручне спреме из ове области. ИТ је у Србији могуће студирати на више од 40 

факултета и високих школа

Проналазак доброг посла је очигледно један од најја-
чих мотива за наставак школовања међу матуранти-
ма, па и не чуди што је у првом уписном року 2012/13. 
највеће интересовање владало за студије које школују 
ИТ стручњаке - показује истраживање портала „Инфос-

туд”. Статистике са пријемних испита у Београду показују да је 
прошлогодишњи рекордер по интересовању матураната био ФОН, 
где је за 670 места конкурисало 1396 кандидата, док се не Елек-
тротехничком факултету за 560 места борило 993 пријављених. 

Плата двоструко већа од  
републичког просека

Овакво интересовање за ИТ струку није плод пуке случај-
ности, јер је ово област у којој је из године у годину понуда послова 
у сталном порасту. Подаци о проценту објављених огласа по ка-
тегоријама на сајту „Послови инфостуд” показују да је и у 2011. 
и у 2012. години било око 80% више огласа у категорији ИТ него 
претходне године. Са друге стране, ова занимања се сматрају де-
фицитарним, јер постојећи број запослених у ИТ сектору, нарочи-
то високостручних, не може да задовољи потребе тржишта рада, 
тако да је понуда послова у овој категорији већа од потражње.  

Осим што на посао не чекају, већ често почињу да раде и током 
студија, подаци са сајта „Инфоплате” показују да су ИТ стручњаци 
међу најбоље плаћенима у Републици Србији. Просечна плата у 
овој категорији је око 85.000 РСД, што је готово двоструко више 
од републичког просека који износи око 43.000 динара. Занимљив 
је податак да међу запосленима у овом сектору велики број нема 
формално образовање из области ИТ, већ су до знања долазили 
преко разних специјализованих курсева и усавршавали се вође-
ни личним интересовањима. Ипак, из године у годину расте број 
огласа за посао у којима се као услов за конкурисање наводи по-
седовање високе стручне спреме из ове области. Предњаче огласи 
у којима се траже завршене основне студије, док се још увек ди-
плома мастер или докторских студија ређе наводи као услов за 
пријаву на конкурс. ИТ је у Србији могуће студирати на више од 40 
факултета и високих школа.

За фабрику чипова око 1.000 ИТ инжењера
По најавама званичника, прилика за запослење ће у наред-

ном периоду бити много. Уочи потписивања предуговора за ин-
вестицију из Уједињених Арапских Емирата о изградњи фабрике 
чипова, на Електротехничком факултету и Факултету техничких 
наука у Новом Саду разматрају главни услов који би Србија мора-
ла да испуни - довољно стручњака који би у фабрици радили. Пре-
ма најавама министра финансија и привреде Млађана Динкића, 
најављена инвестиција компаније „Мубадала” вреди чак четири 
милијарде евра, а посао ће у будућој фабрици добити 1.000 рад-
ника ИТ профила. Др Илија Ћосић, професор ФТН из Новог Сада, 
пита се да ли имамо толико инжењера за високе технологије. У 
Министарству просвете и науке кажу да не постоји јединствена 
база података о томе. Зато представници Владе обилазе факул-
тете како би сазнали колико у Србији има стручњака за будућу 
фабрику чипова.

„У производњи неће сви бити инжењери, али сигурно да хоће 
у већем проценту и много више него у класичним производним 
погонима. Наш највећи изазов биће да покажемо да имамо тех-
нолошки, научни и истраживачко-развојни капацитет. То ће бити 
изазов и за универзитете, институте”, објашњава др Ћосић и до-
даје да имамо релативно квалитетно техничко образовање, вели-
ки број стручњака, што нас је и довело у ситуацију да разговарамо 
са потенцијалним инвеститорима.

„Једини акредитовани департман у нашој земљи за софтвер-
ске информационе технологије је одељење новосадског Факулте-
та техничких наука (ФТН) у Инђији, које је почело са радом пре 
три године, као и департмани на овом факултету у Новом Саду и 
на електротехници у Београду и Нишу. Имамо софтверски кадар, 
а мање је оних који се баве технологијом прављења самог чипа. 
Односно, више је оних који програмирају, а за саму израду сили-
конског чипа има мање стручњака. Слично је у целом свету”, на-
глашава др Ћосић, дугогодишњи декан ФТН, чијим је залагањем 
отворен и факултет у Инђији. Он додаје да у Србији у ИТ сектору 
послује око 2.000 компанија које запошљавају 6.000 људи, а у ту 
привредну област се улаже око 60 евра по становнику, што је у 
нивоу са Бугарском и Румунијом, знатно више него у Црној Гори, 
Македонији и БиХ, много мање од Хрватске која улаже око 200 
евра и много мање од просека у ЕУ који износи око 800 евра по 
становнику.

НАЈТРАЖЕНИЈИ И 
НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНИ
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„ИТ сектор у Србији из године у годину бележи раст извоза 
софтвера. Само прошле године износио је више од 200 милиона 
евра, а потенцијали су знатно већи. Извоз софтвера из Србије 2007. 
године износио је 62 милиона евра, 2011. године 166 милиона 
евра, а 2012. више од 200 милиона евра”, објашњава проф. др Илија 
Ћосић.

Потенцијални лидер у региону
Премијер Србије Ивица Дачић посетио је у Сан Франциску во-

дећу светску ИТ компанију „Интел“, након чега је поручио да би 
улагања и присуство те компаније у Србији и региону значајно 
допринело отварању великог броја нових радних места, развоју ИТ 
компанија и научно-истраживачких капацитета.

„Ако томе додамо и НАНО центар који градимо заједно са ЕУ 
у Србији, сигурно да у наредном периоду Србија може постати ли-
дер у области информационих технологија у региону“, оценио је 
Дачић после разговора са руководством „Интела“. Он је подсетио 
да „Интел“ у Србији има своје представништво са око 30 запосле-
них и свој развојни центар.  

„Наша је идеја да у наредном периоду урадимо неколико 
заједничких пројеката. Зато сам и позвао новог генералног дирек-
тора ‚Интела‘ да у септембру са својим сарадницима дође у Србију“, 
рекао је Дачић и указао да америчка компанија, која је практич-
но носилац технолошке револуције и без које ниједна компанија у 
овој области не би могла да функционише, има веома добар проје-
кат који се односи на подизање образовног нивоа младих људи. 

„Ми смо, такође, веома заинтересовани да дамо подстицаје за 
инвестиције ‚Интела‘ у Србији, односно за отварање производних 
погона и то су теме о којима ћемо разговарати у наредном пери-
оду“, рекао је премијер Србије и додао да руководство „Интела” има 
лепе речи на рачун кавалитета инжењера и научних радника у 
Србији. 

Он је навео да се многа софтверска решења за мобилне те-
лефоне тренутно креирају у Србији, а да сам „Интел” нуди да на 
основу њихових решења наше локалне компаније чак и производе 
мобилне телефоне који би били продавани у региону.

Премијер Србије је претходно у Сијетлу посетио „Мајкрософт“. 
Како је оценио, добар састанак са руководством те компаније по-
казује промењену климу и слику коју Србија ствара у свету. Дачић 
је изразио наду да је то први корак ка успешном путовању које 
ћемо имати у наредним годинама. 

„То показује да једино овакав приступ може да нас окрене не-
чему од чега се живи и да грађани Србије морају заиста да постану 
део модерног света, а не да говоримо о сталној изолацији, понижа-
вању и једном апсолутно неправедном третману у међународној 
заједници“, казао је премијер. 

Представници Владе Србије и висока делегација корпорације 
„Мајкрософт“ потписали су централни уговор о лиценцирању и 
сервисирању рачунарског софтвера, који ће бити коришћен у сва-
кодневном раду државне администрације. Дачић је указао и на от-
варање могућности за стратешку сарадњу, с обзиром на постојање 
развојних центара „Мајкрософта“ у Србији и изразио посебно задо-
вољство, јер је први човек те компаније, Стрив Балмер, прихватио 
позив да посети Србију. Дачић је, такође, изразио наду да ће „Мај-
крософтов“ развојни центар у Србији, који сада има више од 100 
запослених, у наредне две године имати више од 300 инжењера. 

А.Б.

Амбициозан тим
„Компанија ‚Интел‘ има регионално представништво у Ср-

бији, које покрива цео регион бивше Југославије, укључујући 
и Албанију. ‚Интел‘ је у фебруару 2011. купио младу домаћу 
фирму Silicon Hive, основану још 2007. године, која је постала 
део Intel Mobile Communications Group, devices R&D. Као део 
‚Интела‘, та фирма се сада бави развојем апликација за камере 
намењене паметним телефонима, таблетима и ултрабук рачу-
нарима. У амбициозном тиму ради око 40 младих, талентова-
них људи, који својим залагањем и преданим радом доприносе 
бољој позицији наше земље у ИТ свету”, рекао је Андреја Јауко-
вић, директор локалне „Интел” канцеларије у Србији.

Оквирни износи плата за категорију ИТ у РСД
Степен високог образовања Најмањи износ Највећи износ Просек

I степен - основне студије 20.000 140.000 80.000

II степен - мастер студије 32.000 150.000 91.000

III степен - докторске 50.000 120.000 85.000
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


