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РефоРма јавног сектоРа

КОРАК У ДОБРОМ ПРАВЦУ
Програмом мера Владе Републике Србије за реформу 
јавног сектора предвиђено је да до 30. јуна наредне године 
буде решен статус 179 предузећа у реструктурирању, која 
запошљавају 54.000 радника

окРугли сто о незапослености 
младих у сРбији

РАДИ ТЕК СВАКА 
ДРУГА МЛАДА ОСОБА
Смањење стопе незапослености, која у Србији износи близу 
25% и једна је од највећих у Европи, могуће је постићи једино 
уз заједничко деловање Владе, синдиката и послодаваца 

иницијатива компаније нестле

ПОСАО ЗА 20.000 
МЛАДИХ У ЕВРОПИ
Нестле ће младим талентованим људима стручних смерова, 
као и дипломцима који траже свој први посао након 
факултета, понудити позиције на свим нивоима, у свим својим 
пословним подручјима
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ДЕФИНИСАЊЕ НОВИХ ПРАВИЛА
За отклањање непосредне опасности од кризе јавног 

дуга у кратком року и за стварање претпоставки за заус-
тављање даљег раста дуга у средњем року, Влада ће хитно 
предузети три групе мера: смањење дискреционих расхо-
да у буџету Републике за 2013. годину и дефинисање нових 
правила за планирање масе плата и пензија за 2014. годи-
ну; додатне мере штедње у јавном сектору у целини; наста-
вак спровођења структурних реформи, посебно окончање 
процеса реструктурирања у бившим друштвеним преду-
зећима, као и мере рационализације у јавним предузећима 
и јавним друштвима капитала.

Кључни економски циљ владе је да, за годину или 
две, незапосленост сведе на ниво испод 20 одсто, а то ће 
бити омогућено низом реформских заокрета, пре свега ре-
формом јавног сектора и јавних предузећа која ће почети 
конкурсом за избор челника тих предузећа. Предвиђено је, 
такође, да до 30. јуна наредне године буде решен статус 179 
предузећа у реструктурирању, која запошљавају 54.000 
радника.

С друге стране, без образованих људи и подстицаја за 
научна истраживања нема ни привредног развоја, ни запо-
шљавања, оцењено је на Округлом столу „Незапосленост“, 
који је недавно организован у Привредној комори Београ-
да. Постављени су темељи за развој модерног образовног 
система, али ће разултати бити видљиви тек за пет до 
десет година, сматрају неки од учесника. До тада, неоп-
ходно је систем образовања, колико толико, и на начин на 
који је то тренутно могуће, кроз неформално образовање, 
усклађивати са потребама тржишта рада, јер Србија тре-
нутно има вишак менаџера, али нема стручне кадрове за 
поједине секторе. У циљу унапређења привреде, од изу-
зетног значаја је и сарадња привреде и науке, због чега су 
важни научно-технолошки паркови. Добар пример за то је 
Научно-технолошки парк у Новом Саду, који је допринео 
оснивању око 60 хиљада малих предузећа, један је од за-
кључака овог скупа.

Највећа прехрамбена компанија на свету ће кроз ини-
цијативу „Нестле у Европи“, понудити више хиљада места 
за праксу и приправништва до 2016. године.

је помоћ да се у наредне три године у Европи запосли 
више од 20.000 особа млађих од 30 година.

Компанија Нестле најавила је да ће помоћи да се у на-
редне три године у Европи запосли више од 20.000 особа 
млађих од 30 година. Кроз иницијативу „Нестле у Европи“, 
компанија ће младим талентованим људима стручних 
смерова, као и дипломцима који траже свој први посао на-
кон факултета, понудити више хиљада места за праксу и 
приправништва, у свим својим пословним подручјима. Ме-
наџер људских ресурса компаније Нестле за Србију, Црну 
Гору, Македонију и Косово Јована Узелац истакла је да ће и 
огранак Нестле Адриатик подржату ову иницијативу.

„До краја године планирамо да унапредимо сарадњу 
са факултетима и студентским организацијама у Србији, 
као и да уведемо приправничке програме, менторства и 
предавања Нестле стручњака на факултетима, како бисмо 
младим талентима помогли у њиховом даљем развоју. На 
овај начин желимо да припремимо студенте за рад у ре-
алном пословном окружењу и уједно подстакнемо остале 
компаније да крену са сличним активностима“, рекла је 
Узелац.

Редакција



Програми подршке развоју малих и средњих предузећа

Национална агенција за регионални развој одобрила је 39,5 милиона динара за јачање 
конкурентске позиције на тржишту

Национална агенција за регионални развоj одобрила 
је 39,5 милиона динара за 215 малих и средњих пре-
дузећа, од укупно 710 пријава пристиглих на адресу 
Агенције по овогодишњем јавном позиву за доделу 

бесповратних средстава у оквиру Програма подршке развоју 
конкурентности малих и средњих предузећа, предузетника и 
задруга у 2013. години.

Од укупно 215 одобрених захтева, чак се 62,3% од-
носило на доделу бесповратних средстава за уређење 
пословања у складу са захтевима међународних стан-
дарда пословања. Четвртина пројеката односи се на из-
раду и имплементацију специјализованог софтвера, a 7% 
за побољшање постојећих и развој нових производа или 
услуга. Интересовање за едукацију запослених, побољ-
шање постојећих и развој нових технолошких процеса, 
као и тестирање нових производа било je мање. 

Територијани распоред пријава одговара нивоу реги-
оналне развијености МСПП. Највише пријава пристигло 
је из Града Београда, Новог Сада, Ваљева, Лесковца, Па-
раћина, Пожеге и Чачка, те је у складу са тим проценту-
ална заступљеност одобрених захтева.

Средства се додељују у износу од 50.000 до до 
800.000 динара за наведене активности, a Национална 
агенција ће на основу уговора са корисником средстава 
рефундирати износ до 50% од укупног износа пројекта 
без ПДВ-а.

Основни циљ програма је јачање конкурентности ма-
лих и средњих предузећа, предузетника и задруга, кроз 
усклађивање њиховог пословања са захтевима међуна-
родних стандарда пословања, унапређивање пословних 
процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Национална агенција за регионални развоj тренут-
но има отворена још два конкурса за доделу средстава. 
Први Програм подршке малим предузећима за набавку 

опреме у 2013. години има за циљ повећање конкурент-
ности привредних субјеката, унапређење њиховог посло-
вања и интернационализације, као и креирања нових 
радних места кроз инвестиције у опрему. Овај Програм 
НАРР спроводи у сарадњи са Министарством финансија и 
привреде, а суфинансираће се набавка нове или половне 
производне опреме и машина, као и нових делова и алата 

Укупно расположива средства за реализацију Про-
грама износе 100 милиона динара, а суфинансирање из-
носи до 25% од вредности инвестиције. Износ одобрене 
бесповратне помоћи не може бити мањи од 250.000 ди-
нара, нити већи од 2.500.000 динара. Учешће привредних 
субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се 
остатак обезбеђује из кредита изабраних пословних ба-
нака.

Други јавни позив за CIP-EIP еко-иновације 2013. на-
мењен је малим и средњим предузећима која су развила 
„зелени“ производ, процес или услугу, који су технички 
успешно демонстрирани, али због одређених ризика још 
увек нису продрли значајније на тржиште и због тога им 
је потребна подршка.

Еко-иновације укључују нове производне процесе, 
производе, услуге, или нове методе управљања посло-
вањем, чија ће употреба или примена спречити или 
значајно смањити ризик по околину, загађење, или било 
какав други негативан утицај употребе ресурса кроз цео 
животни циклус производа.

Рок за пријаву је 5. септембар 2013. године, очеки-
вани рок за потписивање уговора и почетак реализације 
пројеката је почетак маја 2014. године. Ове пројекте су-
финасира Европска Комисија и то до 50% оправданих 
трошкова, а укупан буџет  износи 31.585 милиона евра.

В.П.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ 
КОНКУРЕНТНОСТИ

Финансијска подршка ЕУ
Пројекти који се финанисирају из других ЕУ програма:

- Пројекти који се односе на управљање и планирање упо-
требе земљишта, управљање природним стаништима, 
на урбане политике и пројекте са јавном димензијом 
пријављују се за LIFE+ или FP7 програм (Седми оквирни 
програм за истраживање и технолошки развој).

- Пројекти који се фокусирају на повећање коришћења обновљи-
вих извора енергије и енергетску ефикасност пријављују се за 
програм Интелигентна енергије Европе (IEE).

- Пројекти везани за истраживање и технолошки развој 
пријављују се за FP7 програм.
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Округли сто о незапослености младих у Србији

Смањење стопе незапослености, која у Србији износи близу 25% и једна је од највећих у Европи, 
могуће је постићи једино уз заједничко деловање Владе, синдиката и послодаваца, оценили су 
учесници Округлог стола о незапослености, који су недавно организовали Привредна комора 
Београда и Удружење „Послодавац“

Сви учесници недавно одржаног Округлог стола са рад-
ним насловом „Незапосленост“ - представници ресор-
них министарстава, посланици Народне скупштине 
Републике Србије, представници асоцијација привред-

ника и организација младих људи, указали су истовремено 
на проблем велике незапослености младих, што илуструје и 
податак да је свака друга особа у Србији старости између 15 и 
25 година – незапослена. Државни секретар у Министарству 
рада Зоран Мартиновић предочио је да је број запослених, 
према Анкети о радној снази, повећан за 44.000, истакавши 
да у наредном периоду стопу незапослености са 24,1 одсто 
треба смањити на испод 20 одсто. Да би се то остварило, како 
је навео, потребна је синергија свих државних органа на пла-
ну повећања привредне активности, производње и БДП-а, као 
и привлачењу страних инвестиција. Он је изразио забрину-
тост због високе стопе незапослености младих, али је указао 
и на чињеницу да ни особе старије од 50 година нису у повољ-
нијем положају.

„Проблем незапослености старијих од 50 година 
ће бити још више изражен када се заврши процес рес-
труктурирања“, оценио је Мартиновић и напоменуо да 
се наредних година мора повећати проценат издвајања 
за активне мере запошљавања. Према његовим речима, 
средства предвиђена за активне мере у овој години су 
ребалансом буџета умањена, па се не могу очекивати 
планирани ефекти.  

„И поред тога, држава ће наставити да чини све што 
је могуће да спречи одлазак младих из земље“, рекао је 
Мартиновић и нагласио да је веома важно да се процес 
образовања усклади са потребама тржишта рада.

„Држава је одрадила свој део посла, остаје да уни-
верзитети, факултети и средње школе промене наставне 
планове и програме, избаце неактуелне садржаје који су 
превазиђени и убаце нове“, навео је државни секретар у 
Министарству просвете, Радивоје Митровић уз констата-
цију да су већ утврђени предлози како да се образовни 
систем прилагоди новим трендовима и како да се подс-
тиче развој нових занимања.

„Без образованих људи и подстицаја за научна истра-
живања нема ни привредног развоја, ни запошљавања“, 

оценио је Митровић. Он је нагласио да је Влада усвоји-
ла Стратегију развоја образовања, којом су постављени 
темељи за развој модерног образовног система, али да 
ће разултати бити видљиви тек за пет до десет година. 
Веома је важно да систем образовања буде усклађен са 
потребама тржишта рада, јер Србија тренутно има вишак 
менаџера, али нема стручне кадрове за поједине секторе. 
Митровић је указао да је, у циљу унапређења привре-
де, од изузетног значаја сарадња привреде и науке, због 
чега су важни научно-технолошки паркови. Добар при-
мер за то је Научно-технолошки парк у Новом Саду, који 
је допринео оснивању око 60 хиљада малих предузећа. 
Према његовим речима, економија заснована на знању 
била је основ и за привредни „бум“ Кине, која има преко 
сто научно-технолошких паркова. 

Уз оцену да је, пре свега, најважније покренути прив-
реду, Митровић је приметио и да млади, на чије се спо-
собности један део привреде жали, „када оду из Србије у 
неку другу земљу, одједном постају врло употребљиви, 
способни и успешни“. 

Потпредседник Удружења „Послодавац“, Ђорде Ву-
чинић, сматра да план владе да се смањи незапосле-
ност за четири одсто у наредних неколико година може 
бити добар, али да се не може реализовати без активног 
учешћа послодаваца и привредника.

„Уколико би се у следећој години, уз све мере које 
предузима држава, отворио и неки програм инвестиција 
и побољшао привредни амбијент, било би простора за 
запошљавање и унапређење приватног сектора“, сматра 
Вучинић, наглашавајући да држава мора да обавља своју 
контролну функцију и спречи смањивање цене рада и 
цена на тржишту, јер то доноси негативне финансијске 
резултате. Он је указао и на неопходност боље интерак-
ције између привредника и владе, истакавши да приват-
ни бизнис не може да поднесе даља оптерећења, јер се 
данас сваки послодавац бори да сачува постојећи обим 
посла и обезбеди редовну исплату доходака.

Позитивно оцењујући најављене измене Закона о 
раду, које треба да омогуће лакше отпуштање радника 
који не задовољавају неопходан ниво квалитета рада, 

РАДИ ТЕК СВАКА  
ДРУГА МЛАДА ОСОБА

Забрињава и низак  
     ниво образовања

„Посебно забрињава ниво образовања младих, јер је 20 одсто 
без икаквих квалификација, 58 одсто има средњу школу, а оста-
так су високообразовани кадрови. Што се тиче конкретних про-
грама за подстицај запошљавања, њихов број је редукован, јер су 
ребалансом буџета средства за те намене смањена са 3,4 на 1,2 
милијарде динара“, рекао је државни секретар у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике, Зоран Мартиновић. 
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али истовремено и запошљавање стручних кадрова, 
Вучинић је изразио наду да ће нова законска решења 
обезбедити и бољу флуктуацију и квалитет радне снаге. 
Он је нагласио да је у приватним предузећима „у време 
економске кризе, тешко остварити профит, за разлику од 
јавних предузећа, чије губитке држава покрива, а при-
ватници са негативним финансијским резултатом пропа-
дају и њихови радници остају без посла“.

Говорећи о ефектима примене активних мера у запо-
шљавању, представник Националне службе за запошља-
вање, Зоран Матовић је посебно истакао да је најважније 
реализовати оне мере које послодавци препознају као 
свој интерес. Он је такође подсетио да се у НСЗ већ дуго 
спроводи анкета о потребама послодаваца, али да вео-
ма мали проценат послодаваца одговара на постављена 
питања. 

„То указује на чињеницу да већина послодаваца 
нема развојне планове“, закључио је Матовић.

Председник омладине Европске народне партије, 
Константинос Киранакис, навео је да је проценат неза-
послених младих људи у Европи у неким земљама и до 
60 одсто. Киранакис сматра и да би требало увести по-
реске олакшице за послодавце који отварају нова радна 
места и за компаније које запошљавају младе, а праксу 
и стажирање учинити обавезним и интегралним делом 
добијања дипломе факултета.

„Потребно је побољшати и доступност кредита са 
нултом бирократијом за мала и средња предузећа и мла-
де предузетнике који оснивају компаније, а то су мере 
које се могу применити у свакој земљи Европе“, закљу-
чио је председник омладине Европске народне партије.

Незапосленост младих је горући проблем и у земља-
ма ЕУ. Без посла је скоро четвртина младих од 18 до 25 
година. Европски лидери одвојили су шест милијарди 

евра да подстакну запошљавање, али кажу да је то тек 
кап воде која не може угасити пожар. На састанку у Бер-
лину, који је недавно организовала немачка канцеларка 
Ангела Меркел, европски лидери покушали су да нађу 
начин да се младима који су незапослени пружи нада 
у будућност. Из неколико медија који су извештавали о 
овом значајном скупу, преносимо неке од најважнијих 
акцената.

„У Шпанији и Грчкој, незапосленост међу онима који 
имају 25 година је већа од 50 одсто. У Португалу се сва-
кодневно формирају редови испред конзулата Анголе и 
Бразила, док незапослени траже шансу у бившим коло-
нијама своје земље. То може да буде опасно“, рекао је Џон 
Спрингфорд из Центра за европску реформу.

„Када људи немају посао дуже време, имају тен-
денцију да изгубе способности које су имали, да изгубе 
иницијативу, а такође, ставара се и социјални проблем, 
као што је злоупотреба дроге и алкохола који могу само 
да им отежају да се поново запосле“, објашњава Сприн-
гфорд.

“Знамо да је за реформу потребно време и да резул-
тати неће бити тренутни. Зато се такође усмеравамо на 
покретање акције са директним утицајем: борба против 
незапослености младих и лакши приступ европском кре-
диту“, рекао је председник Европског савета, Херман Ван 
Ромпеј.

„Тренутно је у Европи незапослено око 5,6 милиона 
младих људи, а новац једноставно неће бити довољан“, 
каже економиста Џон Спрингфорд: “Говоримо о око 
хиљаду евра, односно 1.300 долара, по особи. А, оно што 
знамо о незапослености младих је чињеница да ће, када 
је општа незапосленост висока, незапосленост младих 
бити још већа. Зато се ова врста проблема боље сврста-
ва у макроекономску политику него у микроекономске 
мере”.

На састанку у Бриселу, лидери ЕУ сложили су се да 
потроше 7,8 милијарди долара током наредне две годи-
не за решење проблема незапослености младих. Исто-
времено, стручњаци упозоравају да се ништа не добија 
ако се новац потроши на неколико пројеката који ће само 
привремено побољшати статистику о незапослености 
младих.

СМЦ

Нема нових фабрика
Председник Привредне коморе Београд, Милан Јанковић, 

истакао је да Србија треба да предузима исте мере као и Европ-
ска унија када је реч о запошљавању младих, привуче инвести-
торе и тако отвори нова радна места.

Као проблем је означио то што се затварају фабрике, а не 
отварају нове, што нема средстава за нова и очување постојећих 
радних места, и што нема дуалног занатског образовања. 
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Реформа јавног сектора

Програмом мера Владе Републике Србије за 
реформу јавног сектора предвиђено је да до 
30. јуна наредне године буде решен статус 

179 предузећа у реструктурирању, која 
запошљавају 54.000 радника

„Србија ће пре краја године ући у процес реформе 
јавног сектора и јавних предузећа“, изјавио је први 
потпредседник Владе Републике Србије Алексан-
дар Вучић, учествујући на конференцији „Србија се 

окреће економији - одговорно заједно до изласка из кризе”, 
која је недавно одржана београдском хотелу Хајат. 

Наглашавајући да имамо снаге да променимо Ср-
бију, вицепремијер је и том приликом истакао да је 
кључни економски циљ владе да за годину или две не-
запосленост сведе на ниво испод 20 одсто, а то ће, како 
верује, бити омогућено низом реформских заокрета, пре 
свега реформом јавног сектора и јавних предузећа која 
ће почети конкурсом за избор челника тих предузећа. 

„Јавна предузећа не смеју да буду „краве музаре“ и 
да служе за социјално напајање, као што је било до сада”, 
рекао је Вучић и додао да та предузећа морају да се по-
нашају тржишно. Потпредседник владе је, такође, оценио 
и да ће нови Закон о јавним набавкама онемогућити зло-
употребе и најавио скраћење бирократских процедура, 
како би се брже и лакше привукле стране инвестиције. 

„Владавина права, скраћење бирократских проце-
дура, отварање канцеларије за брзе одговоре, реформа 
јавног сектора и јавних предузећа, измена Закона о раду 
и реформа пензионог система, области су којима ћемо се 
бавити у наредних шест месеци”, нагласио је Вучић. 

О озбиљним припремама у вези са најављеном ре-
формом разговара се већ дуже време. Овога пута, чини 
се да све није само декларативна најава и да је реализа-
ција управо почела и то прецизно дефинисана временс-
ким роковима. Пре одржавања поменуте конференције, 
члановима Фискалног савета представљен је Владин 

програм мера за реформу јавног сектора, стабилизацију 
државног буџета, као и програм мера за унапређење 
пословне климе. У програму се наводи да ће Влада током 
ове године спровести озбиљне структурне реформе, и да 
ће коначно бити завршен процес реструктурирања 179 
бивших друштвених предузећа.

Предвиђено је и да се држава повуче из управљања 
у једном броју јавних предузећа, а увођење реда у њихов 
рад биће постигнуто и кроз смањење директних и инди-
ректних субвенција и строгу контролу издавања гаран-
ција.

Приликом представљања Програма, министар фи-
нансија и привреде Млађан Динкић је нагласио да ће 
изменама Закона о буџетском систему бити створен ос-
нов за додатну штедњу увођењем централног регистра 
свих запослених у јавном сектору. Према његовим речи-
ма, донета је и одлука да се направи потребна анализа 
оптималног броја запослених у јавном сектору и јавним 
службама, како би се направиле уштеде и по том основу. 

Представници Фискалног савета су подржали 
увођење централног регистра запослених у јавном сек-
тору, смањење субвенција и строгу контролу издавања 
гаранција, уз напомену да ће доношење измена Закона о 
раду и Закона о планирању и изградњи додатно побољ-
шати пословну климу у Србији.

Фискалном савету је тада представљен и предлог 
ребаланса буџета којим ће бити остварене додатне уште-
де у износу од 37,1 милијарди динара у буџету. 

Уз оптимистичну прогнозу да ће Србија ове године 
имати привредни раст између два и три одсто, што ће 
вероватно бити највише у региону, најављено је и да неће 

КОРАК У  
ДОБРОМ  
ПРАВЦУ

Дефинисање нових правила
За отклањање непосредне опасности од кризе јавног дуга 

у кратком року и за стварање претпоставки за заустављање 
даљег раста дуга у средњем року, Влада ће хитно предузети три 
групе мера: смањење дискреционих расхода у буџету Републи-
ке за 2013. годину и дефинисање нових правила за планирање 
масе плата и пензија за 2014. годину; додатне мере штедње у 
јавном сектору у целини; наставак спровођења структурних ре-
форми, посебно окончање процеса реструктурирања у бившим 
друштвеним предузећима, као и мере рационализације у јав-
ним предузећима и јавним друштвима капитала.
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бити замрзавања плата и пензија и да ће након априлс-
ког повећања од два одсто бити још једно повећање ове 
године од 0,5 одсто, док ће у наредној години бити до-
датно повећање за 0,5 одсто у априлу и од један одсто у 
октобру. Циљ је да се омогући штедња у јавном сектору и 
бржи развој приватног сектора, како би плате у приват-
ном сектору расле много брже него у јавном. 

На основу фискалних кретања у првих пет месеци 
процењено је да би дефицит буџета достигао износ од 
приближно 213 милијарди динара, односно 5,7 одсто БДП - а, 
док би консолидовани дефицит државе био на нивоу од 
око 6,2 одсто, па је неопходно хитно предузимање мера 
како би се дефицит буџета ограничио на 177 милијарди 
динара, односно 4,7 одсто, чиме би се и консолидовани 
дефицит свео на 5,2 одсто БДП–а. Министар Динкић је 
навео да је јавни дуг Србије крајем маја износио 18,9 ми-
лијарди евра, и да је стратегија да задуживање буде што 
мање, како би се новац од задуживања користио само за 
инвестиције и капитална улагања. Он је такође рекао и 
да за сада неће бити приватизације „Телекома“, јер у Вла-
ди није постигнут консензус око тог питања, док ће на 
продају бити понуђено 66 од 179 предузећа у реструкту-
рирању, а у 27 ће бити покренут стечај. 

Програмом мера Владе Републике Србије, за рефор-
му јавног сектора предвиђено је да до 30. јуна наредне 
године буде решен статус 179 предузећа у реструктури-
рању, која запошљавају 54.000 радника. Та предузећа су 
у статусу реструктурирања 12 година и, према процени 
Светске банке, стварају годишње трошкове од 750 мили-
она евра. Планирано је и да до краја године буде покре-
нут стечај у 27 предузећа за које нема никаквог инте-
ресовања купаца, која не обављају никакву делатност, а 
имају значајну имовину и мали број запослених. У посеб-
ну категорију спадају предузећа  која могу да обезбеде 
текућу ликвидност, али не могу да измирују обавезе из 
прошлости, као што је РТБ Бор. 

Таквих предузећа је 16 и од државе се очекује от-
пис старих обавеза и евенутално социјални програм за 
вишак запослених. Од неколико великих системима у 
реструктурирању као што су ФАП корпорација, ИМК 14. 
октобар Крушевац, Група Прва петолетка из Трстеника, 
најављено је да ће одређени број њих бити подржављен. 

На тај начин, Србија ће располагати комплетном 
имовином тих система и са њом може да крене у зајед-
ничко улагање са стратешким партнерима, да их понуди 
по било којој цени уз обавезу инвестирања и покретања 
производње, или да сама држава покрене производњу у 
оним деловима за које сматра да су од стратешког зна-
чаја.

Мере за јавна предузећа предвиђају повлачење др-
жаве из управљања у компанијама као што су Ресавица, 
Јат, Галеника и Аеродром Београд, за који је предвиђено 
давање у дугорочан закуп и на управљање уз обавезне 
инвестиције.

У септембру ће бити расписан јавни позив за прива-
тизацију рудника Ресавица, а министар Динкић тврди да 
су за Јат започети преговори о стратешком партнерству 
са Етихадом, док за Галенику нема опстанка без реорга-
низације. Оцењено је и да држава треба да се повуче и 
из „Дунав осигурања“, и евентуално и из Чачанске банке. 
Стручњаци процењују да се, судећи по свему, Влада Ср-
бије коначно озбиљно ухватила у коштац са решавањем 
проблема јавних предузећа, што је у овом тренутко врло 
важно, јер је тај сектор дуго оптерећивао јавне финан-
сије.

СМЦ

Неопходне и структурне реформе
„Мере штедње, које је усвојила Влада Србије, представљају 

корак у добром правцу, али је неопходно да их прате структур-
не реформе“, изјавио је стручни сарадник Економског института 
Стојан Стаменковић, на презентацији часописа „Макроеконом-
ске анализе и трендови“. 

„Економска политика Владе Србије, садржана у ребалансу 
буџета за 2013. годину, предвиђа мере штедње у јавном сектору, 
које имају за циљ смањење дефицита и то је добро“, истакао је 
Стаменковић. Он је, међутим, изразио бојазан да те мере неће 
бити довољне за ограничење дефицита у државној каси на из-
нос од 178 милијарди динара. Стаменковић је позитивно оценио 
и мере за јачање пореске дисциплине и смањење „сиве еконо-
мије“, као и најављене измене одређених законских прописа, 
који су успоравали процес инвестирања. Оно што недостаје је 
пензиона реформа, која је веома важна за успостављање дуго-
рочне стабилности јавних финансија. Србији је потребна целови-
та и повезана концепција системских и реформи јавног сектора.
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Шта не би требало да питате послодавца

Када се разговор за посао приближи крају и послодавац 
упита имате ли нека питања, оно што кажете може 
бити једнако важно као и ваше референце. Већина 
послодаваца се слаже да је најгори могући одговор 

да немате ниједно питање, преноси магазин „Форбс“ и доно-
си листу десет питања које никако не би требало поставити 
послодавцу.

1. Питања у вези са платом и бенефицијама
Најбоље је избегавати питања везана за плату, одмор 

и боловања на првом разговору, односно треба избегава-
ти питања која указују на то да претпостављате да сте већ 
примљени.

2. Питања која почињу са „зашто“
Питање „зашто“ је психолошке природе и упућује на од-

брамбени став. Много је боље преформулисати питање, па 
уместо: „Зашто је компанија прошле године отпустила људе“, 
рећи: „Читао сам о отпуштањима у компанији. Какво је ваше 
мишљење о позиционираности компаније у будућности?“

3. Ко је ваша конкуренција?
Ово питање се испрва може учинити као промишљено, 

али такође може указати да се нисте довољно упознали са 
делатношћу саме компаније.

4. Колико често се обављају евалуације?
Можда сте забринути о мишљењу компаније по питању 

вашег учинка или пак само радознали, али први сигнал 
послодаваца на овакво питање је негативан став који указује 
на страх од честих негативних евалуација по питању вашег 
учинка.

5. Флексибилно радно време
Чак и ако јасно изразите потребу флексибилног радног 

времена, на пример, због одвођења деце у школу, стручњаци 
саветују да не постављате таква питања. Иако је равнотежа 
између посла и приватног живота сада у фокусу, раним инси-
нуацијама на ову тему само ћете указати послодавцу да сте 
забринути због балансирања пословног и приватног живота, 
као и да на прво место стављате сопствене потребе, занема-
рујући компанијске.

6. Могу ли да радим од куће?
Осим уколико није назначено у опису посла, не помињи-

те рад од куће. Неке компаније могу вам омогућити повре-
мени рад од куће, али тек када се увере у вашу ефикасност.

7. Желите ли да видите моје референце?
Неки стручњаци разговоре за посао упоређују са за-

бављањем - важно је да послодавца привучете својим вред-
ностима, како би вас позвао на следећи састанак.

8. Колико брзо може доћи до унапређења?
Послодавци указују да вас постављање оваквог питања 

може представити као арогантну особу.

9. Да ли ћу добити своју канцеларију?
Ово је незгодно питање. Наравно да вас занима, али да 

ли је то одлучујућа ствар због које бисте прихватили прили-
ку за развој каријере?

10. Да ли ћете пратити моје профиле на друштве-
ним мрежама?

Иако је брига око овог питања данас оправдана, најбоље 
је не помињати ову тему. Наиме, уколико поставите овакво 
питање, одајете утисак да имате нешто да сакријете. Играјте 
сигурно и на друштвеним мрежама и интернету уопште, из-
бегавајте било каква помињања, нарочито негативна, компа-
није, колега и запослених.

Промишљена питања
Поставити право питање послодавцу може имати зна-

чајан ефекат на даљи след догађаја након разговора за посао. 
Магазин „Форбс“ доноси и листу од пет промишљених питања 
која вас могу издвојити од других кандидата.

1. Можете ли ми објаснити корпоративну културу 
компаније и примере кроз које се подржава?

Тражење специфичног увида у корпоративну културу 
компаније је кључно, кажу стручњаци. Свака компанија ће 
похвалити своју корпоративну културу. Поред тога, већина 
послодаваца током разговора процењује да ли се кандидат 
може уклопити у корпоративну културу компаније.

2. На који начин је компанија вредновала рад за-
послених у прошлости?

Ово је још једно од питања фокусираних на детаље, а које 
ће вам омогућити увид у то колико компанија цени своје за-
послене и морал.

3. Шта вас највише узбуђује у послу и шта цените у 
вези са компанијом?

По природи, већина људи воли да прича о себи, стога 
уколико је одговор послодавца „млак“, може вас навести на 
размишљање пре одлуке да посветите своју будућност ком-
панији.

4. Волим да сарађујем са члановима тима и раз-
мењујем идеје у циљу достизања заједничких циље-
ва. Можете ли ми навести примере сарадње у оквиру 
компаније?

Ово је сјајно питање за тимске играче. Не само да по-
казује ваш квалитет који може бити драгоцен за компанију, 
већ добијате конкретне примере начина пословања када је у 
питању култура компаније.

5. Које су најважније ствари које очекујете да ост-
варим током првих 30, 60, 90 дана рада?

Ово питање указује да потенцирате на начин на који ви 
можете бити од користи за компанију, а не само како компа-
нија може вама бити од користи.

Извор: www.bizlife.rs

(нЕ)промиШЉЕна пиТаЊа
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министаРство одбРане Републике сРбије 
сектоР за Људске РесуРсе 

упРава за кадРове

Расписује

КОНКУРС
за попуну радних места у Управи за обавезе одбране Сектора за људске 
ресурсе, пријемом лица из грађанства у својству војних службеника и војних 
намештеника, у радни однос на неодређено време:

У УПРАВУ ЗА ОБАВЕЗЕ ОДБРАНЕ

1. референт за привредна друштва из области 
одбрамбене индустрије и произвођача НВО, ВСС 
(место рада Београд)
1 извршилац;

2. референт за органе локалне самоуправе, ВСС 
(место рада Београд)
1 извршилац;

3. референт за нормативно - правне послове, ВСС 
(место рада Београд)
1 извршилац;

4. референт, ВСС (место рада Гроцка)
1 извршилац.

У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО ВАЉЕВО

5. референт за персоналне послове, ВСС (место 
рада Ваљево)
1 извршилац;

6. референт за материјалну обавезу, ССС (место 
рада Ваљево)
1 извршилац;

7. референт, ВСС (место рада Крупањ)
1 извршилац;

8. референт, ВСС (место рада Ваљево)
1 извршилац;

9. референт, ВСС (место рада Горњи Милановац)
1 извршилац;

10. референт, ССС (место рада Љубовија)
1 извршилац;

11. референт, ССС (место рада Прибој) 
1 извршилац;

12. возач, ССС (место рада Ваљево)
1 извршилац

13. радник за одржавање чистоће, ПКВ (место рада 
Ваљево)
1 извршилац.

У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НОВИ САД

14. референт, ВСС (место рада Врбас)
1 извршилац;

15. референт, ВСС (место рада Оџаци)
1 извршилац;

16. референт, ВСС (место рада Србобран)
1 извршилац;

17. референт, ВСС (место рада Шид) 
1 извршилац;

18. референт, ВСС (место рада Бела Црква)
1 извршилац;

19. референт, ВСС (место рада Апатин)
1 извршилац;

20. референт, ВСС (место рада Кула)
1 извршилац;

21. референт, ВСС (место рада Сента)
1 извршилац;

22. референт, ВСС (место рада Кањижа)
1 извршилац;

23. референт, ВСС (место рада Нови Кнежевац) 
1 извршилац;

24. возач, ССС (место рада Нови Сад) 
1 извршилац; 

25. радник за одржавање чистоће, ПКВ (место рада 
Нови Сад)
1 извршилац.

У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО КРАГУЈЕВАЦ

26. референт, ВСС (место рада Кнић) 
1 извршилац;

27. референт, ВСС (место рада Топола)
1 извршилац;

28. референт, ВСС (место рада Деспотовац)
1 извршилац;

29. референт, ВСС (место рада Свилајнац)
1 извршилац;

30. референт, ВШС (место рада Ћуприја)
1 извршилац;

31. возач, ССС (место рада Крагујевац) 
1 извршилац;

32. радник за одржавање чистоће, ПКВ (место рада 
Крагујевац), 
1 извршилац.

У РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР МО НИШ

33. референт, ВСС (место рада Трговиште) 
1 извршилац;

34. референт, ВСС (место рада Сурдулица)
2 извршиоца;

35. референт, ВСС (место рада Трстеник)
1 извршилац;

36. референт, ВСС (место рада Бела Паланка)
1 извршилац;

37. референт, ВШС (место рада Владичин Хан)
1 извршилац;

38. референт, ВШС (место рада Кладово)
1 извршилац;
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39. референт, ВШС (место рада Бабушница)
1 извршилац;

40. референт, ССС (место рада Сврљиг)
1 извршилац;

41. референт, ССС (место рада Дољевац)
1 извршилац;

42. референт, ССС (место рада Гаџин Хан)
1 извршилац;

43.референт, ССС (место рада Босилеград)
1 извршилац;

44. референт, ССС (место рада Житорађа)
1 извршилац.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
- да су кандидати држављани Републике Србије;
- да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које 

се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела 
казном затвора у трајању дужем од шест месеци;

- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа;

- да су здравствено способни за дужности у Војсци Србије.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:
За радна места под редним бројевима 1, 2, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 и 36, кандидат мора да испуњава следеће 
услове:

- завршен факултет у трајању од 4 године (правни, економски, безбедно-
сти, одбране и политичких наука), односно академске студије (240 ЕЦД 
бодова);

- радно искуство од најмање годину дана на пословима радног места у вези 
са планирањем и припремама за одбрану;

- ECDL сертификат познавања рада на рачунару.

За радна места под редним бројевима 3 и 5, кандидат мора да испуњава сле-
деће услове:

- завршен правни факултет (дипломирани правник) у трајању од четири 
године;

- радно искуство од најмање годину дана на пословима радног места у вези 
са планирањем и припремама за одбрану;

- ECDL сертификат познавања рада на рачунару.

За радна места под редним бројевима 30, 37, 38 и 39, кандидат мора да 
испуњава следеће услове:

- завршена виша школа, односно студије првог степена (180 ЕЦД бодова), 
друштвени смер;

- радно искуство од најмање годину дана на пословима радног места у вези 
са планирањем и припремама за одбрану;

- ECDL сертификат познавања рада на рачунару.

За радна места под редним бројевима 6, 10, 11, 40, 41, 42, 43 и 44, кандидат 
мора да испуњава следеће услове:

- завршена средња школа, друштвени смер, у трајању од 4 године;
- радно искуство од најмање годину дана на пословима радног места у вези 

са планирањем и припремама за одбрану;
- ECDL сертификат познавања рада на рачунару.

За радна места под редним бројевима 12, 24 и 31, кандидат мора да испуњава 
следеће услове:

- завршена средња школа, друштвени смер, у трајању од 4 године;
- радно искуство од најмање годину дана на пословима радног места за које 

конкурише;
- возачка дозвола „Б“, „Ц“ и „Е“ категорије.

Сагласно одредбама члана 125 Закона о Војсци Србије, при избору кандида-
та који испуњавају опште и посебне услове конкурса предност под једнаким 
условима има супружник, односно члан породице погинулог професионал-
ног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда 
задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног 
припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пре пријема у радни однос, за кандидате који испуњавају услове конкурса и 
уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна 
провера.

Сва примљена лица која се први пут примају у службу подлежу пробном раду 
у трајању од 6 месеци. Лицу које не задовољи на пробном раду отказује се 
радни однос без права на новчану накнаду (због отказа).

УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС КАНДИДАТИ 
ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ:

- CV или кратку биографију;
- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (оверену у суду или 

општини);
- фотокопију радне књижице (оверену у суду или општини);
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверену у суду или 

општини);
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од 

шест месеци, оверен у суду или општини);
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични посту-

пак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије 
од шест месеци);

- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 месеци (не старије од шест месеци);

- копију возачке дозволе (оверену у суду или општини), за лица која конку-
ришу на радно место возача;

- уверење државног органа у којем је кандидат био у служби и да му радни 
однос у државном органу није престајао због теже повреде дужности из 
радног односа;

- копију ECDL сертификата (оверену у суду или општини).

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе пријаву са свим 
прилозима за свако радно место за које конкурише.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос, доставиће 
лекарско уверење о здравственој способности.

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК:
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све 
услове конкурса за пријем на радно место на које су конкурисали.

Конкурсне комисије за Управу за обавезе одбране, Регионални центар Минис-
тарства одбране Ваљево, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, 
Регионални центар Министарства одбране Крагујевац и Регионални центар 
Министарства одбране Ниш, обавиће разговоре са свим кандидатима међу 
којима се спроводи изборни поступак и извршиће њихово рангирање према 
критеријумима.

Одлуку о избору кандидата донеће надлежни старешина и са садржајем одлу-
ке биће обавештени сви кандидати који учествују у изборном поступку.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:
Пријаву са траженим прилозима за радна места под редним бројевима од 1 
до 4 доставити препорученом пошиљком на адресу: Министарство одбране, 
Сектор за људске ресурсе, Управа за обавезе одбране, Немањина 15, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс за пријем у службу“.

Пријаву са траженим прилозима за радна места под редним бројевима од 5 до 
13 доставити препорученом пошиљком на адресу: Регионални центар Минис-
тарства одбране Ваљево, Војводе Мишића 55, 14000 Ваљево, са назнаком: „За 
конкурс за пријем у службу“.

Пријаву са траженим прилозима за радна места под редним бројевима од 
14 до 25 доставити препорученом пошиљком на адресу: Регионални центар 
Министарства одбране Нови Сад, Футошка 26, 21000 Нови Сад, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у службу“.

Пријаву са траженим прилозима за радна места под редним бројевима од 
26 до 32 доставити препорученом пошиљком на адресу: Регионални центар 
Министарства одбране Крагујевац, Кнеза Милоша 12, 34000 Крагујевац, са 
назнаком: „За конкурс за пријем у службу“.

Пријаву са траженим прилозима за радна места под редним бројевима од 
33 до 44 доставити препорученом пошиљком на адресу: Регионални центар 
Министарства одбране Ниш, Београдска бб, 18000 Ниш, са назнаком: „За кон-
курс за пријем у службу“.

У пријави на конкурс обавезно се наводе: име и презиме кандидата, име 
једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату 
достављају обавештења, број телефона, радно место на које се кандидат 
пријављује, досадашње радно и стручно искуство кандидата, подаци о посеб-
ним знањима и вештинама и доказ у смислу члана 125 Закона о Војсци Србије.

Конкурс је отворен до 30. јула 2013. године.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране.

Конкурсна документација се не враћа.

Додатне информације могу се добити на следећим бројевима телефона: 
011/3201-750, 018/555-355, 021/4835-183, 014/296-224 и 034/507-007.
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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

416

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

упРава гРадске опШтине гРоцка
11306 Гроцка, Булевар ослобођења 39

тел. 011/8501-312

Приправник

УСЛОВИ: висока стручна спрема - архитектонски факултет, без радног иску-
ства. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 6 
Закона 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 документа: диплома о завршеном 
факултету, фотокопија радне књижице, уверење о држављанству Републике 
Србије (да није старије од шест месеци), лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности (да није старије од шест месеци), уверење надлежног 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужни-
ца (издато након објављивања огласа), уверење полицијске управе 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 (издато након објављивања огласа). Рок за достављање 
пријава је осам дана од дана објављивања. Пријаву и доказе о испуњености 
услова достављати начелнику Управе градске општине Гроцка (у оригиналу 
или као оверене фотокопије), а преко Службе за кадровске и опште послове, 
Гроцка, Булевар ослобођења 39. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

институт за јавно здРавЉе сРбије 
„др милан јовановиЋ - батут“

11000 Београд, Др Суботића 5

Шеф службе интерне контроле

Опис послова и радних задатака: oрганизује, координира и управља проце-
сом рада Службе. Спроводи правилну примену реализације планова и програ-
ма интерне контроле, за све трансакције рачуна, прихода и расхода, рачуна 
финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања, као и управљања 
државном имовином. Ради на контроли активности којима се кроз примену 
поступака и процедура осигурава пословање у складу са прописима, интер-
ним актима, упутствима и правилима, кроз остваривање планираних циљева, 
квалитета рада и пословања, чување средстава и улагања од губитака, пре-
вара, неправилности и корупције, успешно откривање, указивање и спреча-
вање, као и отклањање неуспешних и неефикасних радњи и грешака које 
могу утицати на ненаменско трошење буџетских средстава. Ради на обезбеђи-
вању интегритета и поузданости информација, рачуна и података. Организује 
и ради на сачињавању писаних политика и процедура. Спроводи интерну 
контролу усвојених интерних аката и њихову усклађеност са важећим про-
писима, као и контролу поступака. Обезбеђује највиши професионални ниво 
обављања интерне контроле као битног елемента управљачке структуре. Кон-
тинуирано ради на информисању у процесу рада установе, кроз скуп процеду-
ра и поступака који подразумевају обавештавање, давање података и инструк-
ција, са циљем постизања поштовања законитости, ажурности и ефикасности. 
Сарађује са руководиоцима свих организационих целина у успостављању 
сталног поступка праћења правилног спровођења интерних контролних 
поступака у организационој јединици којом руководе, као и успостављању 
правилне идентификације и оцене ризика пословања у областима рада орга-
низационе јединице. Даје кључни допринос у изради предлога стратешких, 
годишњих и оперативних планова рада, сачињава и надгледа спровођење 
годишњег плана интерне контроле и примену методологија интерне контро-
ле, припрема извештаје из делокруга рада Службе који подноси Управном 
одбору, сарађује са државним органима, установама као и међународним и 
домаћим струковним институцијама и удружењима. Обавља и друге послове и 
задатке из делокруга рада Службе по налогу директора Института.

УСЛОВИ: дипломирани економиста, знање једног светског језика, познавање 
рада на рачунару, пет година радног искуства на пословима интерне контроле 
или рачуноводствено - финансијским пословима, организационе способности. 
Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс - шеф Службе интерне контроле“. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и 
на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

гРадска опШтина савски венац 
упРава гРадске опШтине

11000 Београд, Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник - координатор канцеларије за младе
на одређено време до 6 месеци, за рад у Одељењу за 

друштвене делатности, информисање и месну самоуправу

УСЛОВИ: висока стручна спрема, једна година радног стажа, положен државни 
стручни испит. Осим наведених услова, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и 
биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ о радном стажу, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије, 
уверење о здравственом стању и уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
која га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

гРадска опШтина суРЧин
11271 Сурчин, Војвођанска 79

тел. 011/8443-758

Референт за готовинска средства плаћања - виши 
сарадник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, познавање рада на 
рачунару. Кандидат је дужан да уз пријаву и биографију достави доказе о 
испуњавању услова - оригинал или оверену фотокопију следећих докумената: 
диплому о завршеној школској спреми, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаву и доказе о испуњавању услова огласа доставити начелнику Управе 
градске општине Сурчин, преко Одељења за општу управу, Војвођанска 79, 
поштом или путем писарнице, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Додатне информације могу се добити 
на бројеве телефона: 011/8443-758, 011/8443-759, 011/8443-762, 011/8443-
763, 011/8443-765 и 011/8442-111, локал 106.

бор

опШтинска упРава мајданпек
19250 Мајданпек, Светог Саве бб

тел. 030/581-140

Шеф Одељења за финансије, буџет и трезор
УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет, најмање 5 година рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
обавезан пробни рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; 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 непо-
добним за обављање послова у органу локалне самоуправе. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања.

јагодина

гРадска упРава гРада јагодине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Виши порески контролор
за рад у Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

јавних прихода, на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правног или економског смера, виша шко-
ла за менаџмент, 1 година радног стажа, познавање рада на рачунару, поло-
жен државни стручни испит.

Послови обезбеђења еколошких добара
за рад у Одељењу за заштиту и унапређивање животне 

средине, на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник електротехничке струке, возач 
моторних возила, 6 месеци радног стажа.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, 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, да има општу здравствену способност. Пријава на оглас са доказима о 
испуњавању услова подноси се у року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Администрација и управа
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опШтинска упРава опШтине ЋупРија
35230 Ћуприја, 13. октобар 7

Ликвидатор за дечији додатак и породиљска права
на одређено време од 6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, економског смера или гимназија, 
6 месеци радног искуства, положен државни стручни испит.

Послови јавних набавки
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, правног или економског смера, 1 
година радног искуства, положен стручни испит.

ОСТАЛО: кандидат мора да испуњава и опште услове из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/2001 и 39/2002): да је држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, 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. Пријаве 
на оглас са доказима о испуњавању општих и посебних услова из огласа, осим 
доказа о положеном државном стручном испиту (оверена фотокопија дипломе 
о школској спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, фотокопија радне књижце, лекарско уверење, доказ да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, односно 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државним 
органима) подноси се у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на горенаведену адресу.

КиКинда

истоРијски аРхив кикинда
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 21

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филозофски факултет, правни факул-
тет, факултет политичких наука, економски факултет, учитељски факултет 
или филолошки факултет; радно искуство од 5 година у струци; положен 
стручни испит и стечено звање архивисте; да је кандидат у раду показао орга-
низаторске и пословне способности; да нема законских сметњи за именовање 
директора; предлог програма рада и развоја установе. Уз пријаву кандидат 
је дужан да достави: фотокопију дипломе, уверење о држављанству, биогра-
фију, уверење из суда и МУП-а о неосуђиваности, односно да није покренута 
истрага.

ОСТАЛО: конкурсну документацију доставити на горенаведену адресу. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КрагУјЕвац

опШтинска упРава опШтине батоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I 37

тел. 034/6842-361

Извршилац за послове урбанистичко - планске 
регулативе у Одељењу за имовинско - правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено - 
комуналне и инспекцијске послове Општинске управе 

Општине Баточина
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер грађевинарства 
- стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; радно искуство једна година; да кандидат има општу здрав-
ствену способност; да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
положен стручни испит за рад у државним органима; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за извршиоца за 
урбанистичко планску - регулативу“.

Извршилац за израду решења за принудну наплату 
изворних прихода и за борачко - инвалидску 

заштиту у Одељењу за изворне приходе, привреду, 
јавне службе и финансије Општинске управе 

Општине Баточина
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник - стечено високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; радно 
искуство једна година; да кандидат има општу здравствену способност; поло-
жен стручни испит за рад у државним органима; да је држављанин Републике 
Србије; де је пунолетан; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора најмање од 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Оглас за извршиоца за принудну наплату изворних 
прихода“.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети доказ о испуњавању услова: диплому 
о школској спреми; уверење о положеном испиту за рад у државним органи-
ма; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да 
кандидат није осуђиван; уверење о општој здравственој способности. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт теле-
фон: 034/6842-361.

КраЉЕво

гРад кРаЉево - гРадско веЋе гРада кРаЉева
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Послови канцеларије за младе
за рад у Одељењу за друштвене делатности, на одређено 

време од 6 месеци у својству приправника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, 
природно - математичког или техничко - технолошког смера или гимназија и 
познавање рада на рачунару.

Пријем и експедовање поште
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до 

годину дана због повећаног обима посла

Издавање радних књижица
за рад у Одељењу за општу управу, на одређено време до 

годину дана због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња стручна спрема друштвеног, при-
родно - математичког или техничко - технолошког смера или гимназија, поло-
жен државни стручни испит и 1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: на оглас се могу јавити само лица која немају радног искуства у стру-
ци у наведеном степену стручне спреме, односно лица која имају радно иску-
ство краће од времена трајања приправничког стажа. Пријаве доставити на 
адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу управу, Трг Јова-
на Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе доказе 
о испуњавању општих и посебних услова: доказ о школској спреми, доказ о 
познавању рада на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из евиден-
ције незапослених (не старији од 1 месеца), уверење да лице није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месеци), а 
изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско уверење. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној 
у Градској управи или суду, као и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

опШтинска упРава опШтине вРЊаЧка баЊа
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на пословима информисања
на одређено време до повратка одсутног радника, за рад у 
Одељењу за стручне послове органа Општине, Општинске 

управе Општине Врњачка Бања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу 
Друштвено - хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године - политиколошки, правни факултет, филозофски 
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или економски факултет и најмање 1 година радног искуства у струци, да је 
кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетно лице, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Пријаве се подносе 
Општинској управи Општине Врњачка Бања, Крушевачка 17, у року од 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

опШтинска упРава опШтине вРЊаЧка баЊа
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на имовинско - правним и стамбеним 
пословима, вођења евиденције о имовини општине
за рад у Одељењу за планирање и изградњу, инспекцију, 

имовинско - правне и стамбене послове, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовном пољу 
Друштвено - хуманистичких наука - правне науке, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године - правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и најмање 1 година радног искуства у стру-
ци. Поред наведених услова потебно је да кандидат испуњава и опште услове 
предвиђене чл. 6 Закона о радним односима у државним органима („Сл. глас-
ник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02 и 49/05): да је државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, прописану 
стручну спрему, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да испуњава друге услове предвиђене 
законом, другим прописима или актом о систематизацији радних места у орга-
ну. Пријаве се подносе Општинској управи Општине Врњачка Бања, Круше-
вачка 17, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

лЕсКовац

опШтинска упРава опШтине власотинце
16210 Власотинце
тел. 016/875-122

Послови писарнице
на одређено време од 6 месеци 

због повећаног обима посла

Послови архиве, пријема и отпремања поште
на одређено време од 6 месеци 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, 6 месеци радног искуства, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на 
рачунару.

Послови из области архитектуре
на одређено време од 6 месеци 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у звању дипломирани инжењер архитек-
туре, једна година радног искуства, положен стручни испит за рад у органима 
државне управе и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: општи услови: поред посебних услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима. Уз пријаву кандидат је дужан да 
приложи следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, исправе којима се доказује радно 
искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство), оверену фотокопију радне књижице, уверење о положеном испиту за 
рад у органима државне управе, уверење о здравственој способности, уве-
рење надлежне полицијске управе да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато 
након објављивања огласа), уверење основног или вишег суда да против лица 
није подигнута оптужница, доказ о познавању рада на рачунару; сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или 
суду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ и почиње да тече наредног дана од дана када је оглас објављен. 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фото-
копији оверени у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене прија-
ве биће одбачене.

ниШ

гРадска опШтина цРвени кРст
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 89

тел. 018/583-700

Начелник Управе градске општине Црвени Крст
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства на 
пословима правне струке; да је кандидат држављанин Републике Србије; 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 кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Учесници огласа дужни су да уз пријаву са биографијом доставе: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; извод из мати-
чне књиге рођених (издат после 01.03.2010. године), уверење о држављан-
ству РС (не старије од 6 месеци); лекарско уверење (не старије од 6 месеци); 
оверену копију доказа о радном искуству (оверена копија радне књижице); 
уверење Основног и Вишег суда да против лица није покренута истрага и да 
није подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија); уверење поли-
цијске управе да лице није осуђивано за горенаведена дела (оригинал или 
оверена фотокопија); друге доказе о испуњености услова из огласа. Кандида-
ти са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Рок за пријаву је 15 
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Градска општина Црвени Крст, 
Веће Градске општине Црвени Крст, Булевар 12. фебруар 89, Ниш, са назна-
ком: „Јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време за начелника 
управе Градске општине Црвени Крст“ или доставити лично писарници управе 
Градске општине Црвени Крст, канцеларија бр. 4. Неуредне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени потребни докази о испуњености 
услова у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду неће се 
узимати у разматрање.

опШтинска упРава свРЉиг
18360 Сврљиг, Радетова 31

Послови информисања
на одређено време од 6 месеци, по програму јавних 

радова за лица са инвалидитетом
2 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност; да поседује средњу стручну спрему било ког смера; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, у складу са законом; да се налази на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање. Учесници огласа дужни су да доставе оверене 
фотокопије доказа о испуњености свих услова из огласа, и то не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

опШтинска упРава опШтине доЉевац
18410 Дољевац

IT администратор
за рад у Пореском одељењу Општинске управе 

Општине Дољевац

УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, 
број 110-60 од 23.10.2008. године, 110-60 од 12.05.2009. године, 110-80 
од 16.11.2009. године, 110-86 од 24.12.2009. године, 110-32 од 26.07.2010. 
године, 110-52 од 18.11.2010. године, 110-6 од 01.03.2011. године, 110-14 
од 25.03.2011. године, 110-24 од 12.08.2011. године, 110-46 од 07.10.2011. 
године, 110-59 од 08.12.2011. године, 110-17 од 05.03.2012. године, 110-20 од 
23.04.2012. године, 110-9 од 14.02.2013. године и 110-27 од 18.06.2013. годи-
не: VII степен стручне спреме, економски, електротехнички, машински, при-
родно - математички факултет или други факултет информатичког смера или 
VI степен стручне спреме, виша школа економске, електротехничке, машинске 
или друге струке информатичког смера; једна година радног искуства; знање 
страног језика - енглески; положен стручни испит. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству Републике Србије; уверење о општој здравственој способности; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Администрација и управа
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Послови друштвене бриге о деци и финансијске 
подршке породици са децом

за рад у Одељењу за општу управу и ванпривредне 
делатности Општинске управе Општине Дољевац, 

на одређено време

УСЛОВИ: стручна спрема прописана Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Општинској управи Општине Дољевац, 
број 110-60 од 23.10.2008. године, 110-60 од 12.05.2009. године, 110-80 
од 16.11.2009. године, 110-86 од 24.12.2009. године, 110-32 од 26.07.2010. 
године, 110-52 од 18.11.2010. године, 110-6 од 01.03.2011. године, 110-14 
од 25.03.2011. године, 110-24 од 12.08.2011. године, 110-46 од 07.10.2011. 
године, 110-59 од 08.12.2011. године, 110-17 од 05.03.2012. године, 110-20 
од 23.04.2012. године, 110-9 од 14.02.2013. године и 110-27 од 18.06.2013. 
године: VII степен стручне спреме, правни, економски или факултет заштите 
на раду; једна година радног искуства; положен стручни испит. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије; уверење о општој здравственој способ-
ности; извод из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу.

скупШтина опШтине меРоШина
18252 Мерошина
тел. 018/4892-034

Директор ЈП „Дирекција за изградњу Општине 
Мерошина“

на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, држављанство Републике Србије; нај-
мање 5 година радног искуства у струци; да лице није кажњавано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање послова претежне делатности пре-
дузећа; поседовање организаторских способности. Пријава и јавни конкурс 
садрже: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 
описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни 
конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању 
и посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о школској спре-
ми; потврда о радном искуству; уверење МУП-а да лице није осуђивано; уве-
рење суда да није стављен захтев за спровођење истраге, да није подигнута 
оптужница или оптужни предлог. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена код надлежног органа. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у „Службе-
ном гласнику РС“. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, комисија одбацује са закључком против којег 
није допуштена посебна жалба. Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Служ-
беном гласнику РС“, у публикацији „Послови“, као и на званичној презента-
цији Скупштине општине Мерошина: www.merosina.оrg.rs. Лице задужено за 
давање обавештења у вези са јавним конкурсом је Данијела Николић, руко-
водилац Одељења за општу управу и непривредне делатности, контакт теле-
фон: 018/4892-035. Пријаве са потребном документацијом доставити Комисији 
за именовање, на адресу: Скупштина општине Мерошина, Цара Лазара 17, 
18252 Мерошина, са назнаком: „Јавни конкурс за избор кандидата за имено-
вање директора ЈП „Дирекција за изградњу Општине Мерошина“.

гРадска опШтина пантелеј
18000 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Послови планирања и извршења буџета
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет; најмање једна годи-
на радног искуства у струци; положен испит за рад у органима државне упра-
ве; да је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву доставити у 
овереној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 
месеци); доказ о радном искуству у струци; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); уверење да лице није осуђивано за 
кривична дела (издаје надлежна полицијска управа - не старије од 6 месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Послови јавних набавки

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или правни факултет; нај-
мање једна година радног искуства у струци; положен испит за рад у орга-

нима државне управе. Испуњеност услова из чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима: да је кандидат држављанин Републике Србије, 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 неподобним за обављање послова у државном органу. Уз 
пријаву доставити у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о сте-
ченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених; уверење о општој 
здравственој способности (не старије од 6 месеци); доказ о радном искуству; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела (издаје надлежна полицијска упра-
ва - не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

нови са д

Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе  

Људским РесуРсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742

www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈА-
ТУ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-
дине.

2. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за урбанизам
на одређено време 

1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља сложеније студијско - аналитичке послове из области урбанизма; 
прати стање у овој области; израђује анализе, извештаје, информације, миш-
љења и друге материјале из ове области; израђује предлоге материјала по 
програму рада Секретаријата из ове области; израђује акте из области урба-
низма које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у скла-
ду са посебним законом; учествује у пословима на изради аката у поступку 
издавања дозвола за изградњу и употребу објеката које издаје овај Секрета-
ријат у првостепеном управном поступку у складу са посебним законом; учест-
вује у изради нацрта закона и других прописа из области урбанизма; обавља 
послове припреме спровођења поступка давања претходне сагласности и 
сагласности и стручне контроле и јавног увида планских докумената у скла-
ду са посебним законом, сарађује са органима јединица локалне самоуправе, 
предузећима, институцијама и субјектима при вршењу послова из делокруга 
Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и помоћ-
ника покрајинског секретара за планирање и изградњу.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање у области техничко - технолошких наука (архитектура и 
грађевинско инжењерство), ИМТ студија (просторни планер) стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистич-
ке академске студије), односно на основним архитектонским, грађевинским 
или природно - математичким (просторно планирање) студијама у трајању од 
најмање четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен 
државни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару 
(ECDL START).

5. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

Администрација и управа
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6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

7. Meсто рада:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Љиљана Влашкалић, самостални стручни сарадник I за студијско - аналитичке 
послове, број телефона: 021/487-45-90.

11. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- фотокопија доказа о радном 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;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал 

или оверена фотокопија.

12. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и у гласилу организације надлежне за послове запошљавања.

Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе Људским РесуРсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448

факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈА-
ТУ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13. Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

14. Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за изградњу
 на одређено време 

1 извршилац.

15. Опис послова радног места:

Обавља сложеније студијско - аналитичке послове из области изградње; прати 
стање у овој области; израђује анализе, извештаје, информације, мишљења и 
друге материјале у овој области; израђује материјале по програму рада Секре-

таријата из ове области; израђује дозволе за изградњу и употребу објеката 
које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу са 
посебним законом; учествује у пословима на изради аката из области урбани-
зма које издаје овај Секретаријат у првостепеном управном поступку у складу 
са посебним законом; учествује у изради нацрта закона и других прописа из 
области изградње објеката; сарађује са органима јединица локалне самоупра-
ве, предузећима; институцијама и субјектима при вршењу послова из дело-
круга Сектора и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара и 
помоћника покрајинског секретара за планирање и изградњу.

16. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање у области техничко - технолошких наука (архитектура 
и грађевинско инжењерство) стечено на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије), односно 
на основним архитектонским, грађевинским студијама у трајању од најмање 
четири године, најмање пет година радног стажа у струци, положен држав-
ни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL 
START).

17. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

18. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински секретар 
за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

19. Meсто рада:

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

20. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

21. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне сре-
дине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

22. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Љиљана Влашкалић, самостални стручни сарадник I за студијско - аналитичке 
послове, број телефона: 021/487-45-90.

23. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- фотокопија доказа о радном 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;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал 

или оверена фотокопија.

24. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и у гласилу организације надлежне за послове запошља-
вања.

Администрација и управа
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Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе  

Људским РесуРсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742

www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ  

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине.

2. Радно место које се попуњава:

Виши сарадник за правне послове
на неодређено време 

1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља мање сложене опште правне и административне послове, остварује 
сарадњу са Службом Скупштине АП Војводине и органима покрајинске управе, 
прима и распоређује закључке Скупштине, стара се о изради пречишћених 
текстова аката које доноси Покрајинска влада и о њиховом објављивању на 
језицима мањинских националних заједница, води евиденцију о ванседнич-
ним материјалима, припрема решења о остваривању права по основу рада 
запослених у Секретаријату и по потреби обавља и друге послове које му 
повере секретар, помоћник секретара и начелник Бироа.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање стечено у области правних наука на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на 
правним студијама у трајању до три године и најмање три године радног ста-
жа у струци, положен државни стручни испит, основни ниво оспособљености 
за рад на рачунару - ECDL START и пробни рад од три месеца.

5. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси секретар Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине.

7. Meсто рада:

Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Весна Аршинов, помоћник секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
бројеви телефона: 021/4874-260 и 021/4874-234.

11. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал 

или оверена фотокопија;
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 

други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања.

Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе Људским РесуРсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448

факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ  

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине.

2. Радно место које се попуњава:

Виши референт - технички секретар
на неодређено време

1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља административне, материјално - финансијске и пратеће помоћно - тех-
ничке послове за потребе секретара, води роковник о састанцима и другим про-
токоларним и службеним обавезама, успоставља телефонске везе, прибавља 
потребна обавештења и информације, обавља одређене послове у вези са при-
премом и одржавањем састанака, прима материјале за седнице Покрајинске 
владе и друге седнице, стара се да ти материјали буду благовремено комплети-
рани за седнице, прима пошту, разне публикације и на време их уручује, води 
евиденцију свих примљених материјала и материјала достављених на личност, 
а посебно материјала означених степеном поверљивости, обавља материјално 
- финансијске послове за потребе Покрајинске владе и Секретаријата, обавља 
послове у вези са набавком канцеларијског материјала за потребе Секрета-
ријата и Покрајинске владе, усклађује коришћење сала Покрајинске владе, по 
потреби обавља и друге послове које му повере секретар и помоћник секретара.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Средња школа, најмање три године радног стажа у струци, положен држав-
ни стручни испит, основни ниво оспособљености за рад на рачунару - ECDL 
START и пробни рад од три месеца.

5. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

Администрација и управа



   |  Број 526  |  17.07.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси секретар Владе Ауто-
номне Покрајине Војводине.

7. Meсто рада:

Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Секретаријат Владе Аутономне Покрајине Војводине, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Весна Аршинов, помоћник секретара Владе Аутономне Покрајине Војводине, 
бројеви телефона: 021/4874-260 и 021/4874-234.

11. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) - оригинал 

или оверена фотокопија;
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 

други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Секретаријата Владе Аутономне Покрајине Војводине и у гласилу 
организације надлежне за послове запошљавања.

Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе  

Људским РесуРсима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742

www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за послове правне заштите 
(заступање) и друге стручне послове

на неодређено време 
1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља послове заступања имовинских права и интереса Покрајине и 
покрајинских органа пред судовима и другим надлежним органима на основу 
посебног овлашћења за замену Правобраниоца у мање сложеним предмети-

ма; заступање имовинских права и интереса правних лица чији је оснивач 
Покрајина, по договору са Правобраниоцем на основу посебног овлашћења за 
замену Правобраниоца; предузимање правних радњи и коришћење правних 
средстава у складу са законом и другим прописима у мање сложеним предме-
тима замене Правобраниоца; предузимање потребних мера ради споразумног 
решења спорног односа пре покретања парнице или другог поступка; само-
стална стручна обрада предмета ради покретања парничног, ванпарничног, 
управног, извршног и другог поступка пред судовима или покретање поступ-
ка пред другим органима и у том циљу подношење тужби, предлога и дру-
гих правних радњи у мање сложеним предметима; праћење прописа, судске 
праксе и стручне литературе ради успешног обављања послова и задатака 
Правобранилаштва, учествовање у раду колегијума и вршење других послова 
из делокруга Правобранилаштва на основу распореда послова и задатака или 
по непосредном налогу Правобраниоца и заменика. Одговоран је за правилну 
примену утврђених метода рада, поступака и стручних техника, а самостал-
ност у раду ограничена је повременим надзором непосредног руководиоца и 
његовом помоћи када решавање сложених стручних проблема захтева додат-
но знање и искуство.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
завршеним приправничким стажом, односно са најмање годину дана радног 
стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним испитом, 
са стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци, положе-
ним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, а оспособљен 
је да обавља мање сложене послове, који има положен правосудни испит и 
пробни рад у трајању од три месецa.

5. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински јавни 
правобранилац.

7. Meсто рада:

Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајинско јавно правобранилаштво, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Бранка Матковић, самостални стручни сарадник I за послове правне зашти-
те (заступање) и друге стручне послове, бројеви телефона: 021/521-177 и 
021/520-022.

11. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 

други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

Администрација и управа
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12. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Покрајинског јавног правобранилаштва и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

Република сРбија 
аутономна покРајина војводина 

влада аутOномне покРајине војводине 
слуЖба за упРавЉаЊе Људским РесуРсима

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/4874-842, 021/4874-448

факс: 021/4874-742
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ ЈАВНОМ ПРА-

ВОБРАНИЛАШТВУ

1. Орган у коме се радно место попуњава:

Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине.

2. Радно место које се попуњава:

Стручни сарадник за правне послове и друге 
стручне послове

на неодређено време 
1 извршилац.

3. Опис послова радног места:

Обавља мање сложене послове, праћење прописа, судске праксе и стручне 
литературе ради успешног обављања послова и задатака Правобранилаштва, 
послови ажурирања јединствене базе података Правобранилаштва, учество-
вање у раду колегијума и вршење других послова из делокруга Правобрани-
лаштва на основу распореда послова и задатака или по непосредном налогу 
Правобраниоца и заменика. Одговара за правилну примену утврђених мето-
да рада, поступака и стручних техника, а самосталност у раду ограничена је 
повременим надзором непосредног руководиоца и његовом помоћи кад реша-
вање сложених стручних проблема захтева додатно знање и искуство.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:

Високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири године и 
завршеним приправничким стажом, односно са најмање годину дана радног 
стажа у струци и положеним државним стручним испитом или са најмање пет 
година радног стажа у покрајинској управи и положеним државним испитом, 
са стеченим високим образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске студије) и са најмање четири године радног стажа у струци, положе-
ним државним стручним испитом или са најмање пет година радног стажа у 
покрајинској управи и положеним државним стручним испитом, а оспособљен 
је да обавља мање сложене послове и пробни рад у трајању од три месецa.

5. Посебни услови:

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 за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

6. Одлука о избору:

Одлуку о избору између пријављених кандидата доноси покрајински јавни 
правобранилац.

7. Meсто рада:

Нови Сад.

8. Рок за подношење пријаве на оглас:

Рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана када оглас објави организација надлежна за послове запошљавања у 
огласним новинама „Послови“. Рок почиње да тече 18. јула 2013. године, а 
истиче 01. августа 2013. године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве:

Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огласу:

Бранка Матковић, самостални стручни сарадник I за послове правне зашти-
те (заступање) и друге стручне послове, бројеви телефона: 021/521-177 и 
021/520-022.

11. Докази који се прилажу:

- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу становања и 
контакт телефон;

- уверењe о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија);

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а - не старије од 6 месеци;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија 

дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органу управе 

(оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, решења, уговори и 

други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечен радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања:

17. јул 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за управљање људским 
ресурсима, на огласној табли Владе Аутономне Покрајине Војводине, на оглас-
ној табли Покрајинског јавног правобранилаштва и у гласилу организације 
надлежне за послове запошљавања.

опШтинска упРава беоЧин
21300 Беочин, Светосавска 25

Заштита животне средине, ванредне ситуације и 
родне равноправности

на одређено време

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за рад у државном органу: да 
је држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
има стручну спрему прописану систематизацијом - високо образовање сте-
чено на студијама другог степена у образовно - научном пољу природно - 
математичких наука, односно на основним академским студијама у трајању 
од најмање четири године природног смера, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
најмање 1 година радног искуства, положен државни стручни испит, поло-
жен возачки испит „Б“ категорије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење којим 
се потврђује да има општу здравствену способност за рад, доказ о стеченом 
образовању, доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, доказ о радном искуству, 
уверење о положеном стручном испиту, доказ о положеном возачком испиту 
„Б“ категорије, кратку радну биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказом о испуњености услова из кон-
курса у оригиналу или у овереним фотокопијама доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа
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пож арЕвац

јавна установа 
култуРни центаР опШтине велико гРадиШте

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 28
тел. 012/661-179

е-mail: kulturnicentarvg@gmail.com

Помоћни радник

УСЛОВИ: поред услова утврђених чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005 и 54/2009), кандидат треба да испуњава и услове прописане 
Правилником о систематизацији радних места јавне установе Културни центар 
Велико Градиште, да има завршену основну школу - I степен стручне спреме. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; извод из матичне књиге рођених и фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доку-
мента доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за пријем у 
радни однос помоћног радника“ или лично предати у просторијама Установе.

пријЕпоЉЕ

центаР за социјални Рад пРибој
31330 Прибој, 12. јануар 114

тел. 033/2452-253
факс: 033/2451-142

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин Републике Србије, 
који је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен области прав-
них, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социјалних наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс са радном биографијим, кан-
дидат је дужан да поднесе програм рада за мандатни период на који се врши 
именовање, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о рад-
ном искуству у струци, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

опШтинска упРава опШтине нова ваРоШ
31320 Нова Варош, Карађорђева 32

тел. 033/63-728

Радник за послове из области израде и 
имплементације пројеката

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, познавање рада на рачунару, 1 
година радног искуства и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, положене обуке из области пројекта планирања, израде имплемен-
тације, пројеката код домаћих и међународних организација, поседовање 
сертификата за програме стратешког локалног планирања, основе финансијс-
ког извештавања, искуство у изради имплементације пројеката на пословима 
менаџер пројекта. Поред наведеног, кандидати морају испуњавати и следеће 
услове: да имају општу здравствену способност, да су држављани РС, да нису 
осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које их чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, уверење основног и вишег суда да против лица није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница.

сомбор

опШтинска упРава кула
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-158

Послови из области јавних набавки - приправник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01, 
39/02...23/2013), кандидат мора да испуњава и посебне услове за обављање 
послова: стечено високо образовање из научне области индустријски 
менаџмент на студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Послови координатора за младе - приправник
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 34/01, 
39/02...23/2013), кандидат мора да испуњава и посебне услове за обављање 
послова: стечено високо образовање из научне области економске науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године.

ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на оглас: кратка биографија кан-
дидата, оригинал или фотокопија уверења о држављанству, оригинал или 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, оригинал или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању. Рок за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објваљивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас са 
доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима доставити на 
адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 25230 Кула. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

срЕмсК а миТровица

слуЖба за дРуШтвене делатности, 
опШту упРаву и заједниЧке послове иРиг

22400 Ириг, Војводе Путника 1
тел. 022/400-600

Послови матичара - шефа месне канцеларије 
Шатринци и Добродол

УСЛОВИ: VII/1 степен, високо образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије) у образовно - научном пољу друштвено - 
хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара, једна 
година радног искуства у државним органима. Општи услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Послови буџета и ликвидатуре

УСЛОВИ: VI/1 степен, висока пословна школа струковних студија - економиста 
или правник, положен државни стручни испит; једна година радног искуства 
у државним органима. Општи услови: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

ОСТАЛО: пријаве на оглас са потребним доказима доставити Служби за 
друштвене делатности, општу управу и заједничке послове, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

гРадска упРава за опШте 
и заједниЧке послове 

гРада сРемска митРовица
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови пријема и експедиције поште
за рад у Градској управи за опште и заједничке послове 

Града Сремска Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати треба да испуњавају и следеће 
посебне услове: средње образовање стечено у четворогодишњем трајању, 
познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства у струци и положен 
државни стручни испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих 
и посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: диплому о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење 
о положеном државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, 
доказ о познавању рада на рачунару и уверење о здравственој способности - 
доставља изабрани кандидат, подносе се начелнику Градске управе за опште 
и заједничке послове. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа
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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

Шеф кабинета председника Скупштине града

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег, економског или техничког смера, са 
најмање једном годином радног искуства у струци, знање једног страног језика, 
положен стручни испит, познавање рада на рачунару. Поред наведених посеб-
них услова, кандидати треба да испуњавају и следеће 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 кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу.

Извршилац за административне послове - оператер 
општих послова

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општег, економског или техничког смера, 
са најмање једном годином радног искуства у струци, положен стручни испит, 
знање дактилографије и рада на рачунару. Поред наведених посебних услова, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове из чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолет-
ни, 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 објављивања. Пријаве на оглас 
са доказима о испуњавању свих горенаведених услова за заснивање радног 
односа, заинтересовани кандидати подносе поштом, на адресу: Градска упра-
ва 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 непот-
пуна. Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору кандидата.

Шабац

дом здРавЉа „др даРинка лукиЋ“
15220 Коцељева, Немањина 8

Референт за правне и кадровске послове
за рад у Служби за правне, економско - финансијске, 

техничке и друге послове

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да 
испуњава и следеће посебне услове: VII степен стручне спреме, завршен 
правни факултет - дипломирани правник, једна година радног искуства у 
струци и положен стручни испит. Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас 
достави краћу личну и радну биографију (CV) и оверене фотокопије докуме-
ната о завршеном образовању, доказ о положеном стручном испиту и рад-
ном искуству. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци. 
Пријаве на оглас слати поштом на горенаведену адресу или лично сваког рад-
ног дана, у времену од 07,00 до 15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

УжицЕ

гРад уЖице 
гРадска упРава за инспекцијске послове 

и комуналну полицију
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52

тел. 031/590-162

Послови управног поступка и Комисија за 
решавање притужби

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године - 
правни факултет и положен државни испит; радно искуство 3 године.

ОСТАЛО: поред наведених посебних услова, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене у чл. 6 Закона о државним органима: да је држављанин 
Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које гачини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву са биографијом поднети следећа документа 
у оригиналу или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да кандидат није осуђиван, лекарско 
уверење, диплому о стеченој стручној спреми и радну књижицу. Пријаве се 
подносе Градској управи - Услужни центар, канцеларија бр. 12 или поштом 
препоручено, са назнаком: „За оглас“, на горенаведену адресу. Непотпуна и 
неблагвремена документација неће се узети у разматрање.

ваЉЕво

испРавка огласа 
гРадска упРава за локални Развој, 
пРивРеду, уРбанизам и комуналне 

послове гРада ваЉева
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Оглас објављен 03.07.2013. године у публикацији „Послови“, мења 
се у делу посебни услови, где уместо: лекарско уверење овлашће-
не здравствене установе о психофизичким способностима за 
обављање послова комуналне полиције, треба да стоји: лекарско 
уверење овлашћене здравствене установе. У осталом делу оглас је 
непромењен.

враЊЕ

опШтинска упРава опШтине
17523 Прешево, Маршала Тита 36

тел. 017/660-711

Директор ЈИП „Прешево“ Општине Прешево
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, траженог занимања, да кан-
дидат поседује знање из области за коју се именује, да је држављанин РС, 
најмање 3 године радног искуства, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која је претежно делатност 
јавног предузећа.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном искуству 
из које се види на којим пословима је стечено искуство и са којом стручном 
спремом и доказ да лице није осуђивано. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или као оверене фотокопије у општини или суду. Рок за пријављивање је 15 
дана. Пријаве слати на адресу: Општина Прешево, Маршала Тита 36, са наз-
наком: „За јавни конкурс за именовање директора ЈИП „Прешево“. Контакт 
телефон: 017/660-711.

Директор ЈП „Моравица“ Општине Прешево
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, са познавањем делатности из 
области за које је јавно предузеће основано, да је кандидат држављанин РС, 
најмање 3 године радног искуства, да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене дужности, да лицу није изречена 
мера безбедности забрана обављање делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду о радном искуству 
у којој се види на којим пословима је истечено и са којом стручном спремом 
и доказ да лице није осуђивано. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве 
слати на адресу: Општина Прешево, Маршала Тита 36, са назнаком: „За јавни 
конкурс - именовање директора ЈП „Моравица“ Прешево“. Контакт телефон: 
017/660-711.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Администрација и управа
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ЗајЕчар

гРадска упРава гРада зајеЧаРа 
пРивРемени оРган гРада зајеЧаРа

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Заменик начелника Градске управе Града Зајечара

УСЛОВИ: висока стручна спрема - завршен правни факултет; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства 
у струци; да кандидат 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. Заменик начелника Градске 
управе се поставља на период од 5 година. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас за заменика начелника” или лич-
но предати Градском информативно - услужном центру.

гРадска упРава гРада зајеЧаРа 
пРивРемени оРган гРада зајеЧаРа

19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Начелник Градске управе Града Зајечара

УСЛОВИ: висока стручна спрема - завршен правни факултет; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; најмање 5 година радног искуства 
у струци; да кандидат 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. Начелник Градске управе се 
поставља на период од 5 година. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас за начелника” или лично предати у Градском 
информативно - услужном центру.

 Трговина и услуге
специјална болница за болести 

зависности
11000 Београд, Теодора Драјзера 44

тел. 011/3671-486

Сервирка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа. Уз пријаву приложити: 
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе завршене школе која се тра-
жи огласом (или вишег степена од тражене). Пријаве се подносе непосредно у 
кадровску службу или поштом на наведену адресу Болнице, са назнаком: „За 
оглас“. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

„металотеРм“ доо
24000 Суботица, Еугена Кумичића 51

тел. 024/552-368, 060/0552-368

Рачуновођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке, радно искуство на рачу-
новодственим пословима - комплетно рачуноводство са израдом завршних 
рачуна, рад на рачунару (МS Оffice пакет, Интернет), мађарски језик - средњи 
ниво, возачка дозвола „Б“ категорије, пробни рад 1 месец. Сва заинтересо-
вана лица могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона, најкасније до 
25.07.2013. године.

„статус“
18360 Сврљиг

Комерцијалиста на терену
(уговор о делу)

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, радно искуство преко 3 године, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Место рада: Ниш, Београд. CV слати на е-mail: 
statussvrljig@sezampro.rs. Рок за пријаву: 10.08.2013. године.

„ZICOM“ Dоо MALI IĐOŠ
24321 Мали Иђош, Киш Ференца 34

тел. 063/8920-566

Трговачки путник - аквизитер за продају књига на 
терену за Северно - бачки округ

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња економска школа, гим-
назија или друга школа сличног усмерења, знање српског и мађарског јези-
ка, возачка дозвола „Б“ категорије, поседовање сопственог возила, комуни-
кативност, пробни рад 2 месеца. Јавити се Чаки Золтану на број телефона: 
063/8920-566. Рок за пријаву је до 31.07.2013. године.

„агРодеРма“ доо суботица
24000 Суботица, Фране Супила 5

тел. 024/546-462

Продавац у малопродаји мешовите робе
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком занумању, обавезно радно 
искуство на траженим пословима. Пријаве кандидата до 31.07.2013. године на горе-
наведени број телефона или доћи лично на адресу: Сегедински пут 78, V спрат.

аутогас сеРвис „ендРе“
21000 Нови Сад, Сентелеки Корнела 5а

e-mail: endrehalas@yаhoo.com

Аутомеханичар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, аутомеханичар, сервисни аутомехани-
чар; најмање 3 месеца радног искуства; положен возачки испит за „Б“ категорију; 
квалификације за уградњу аутогаса. Оглас је отворен до попуне радног места.

специјална бOлница 
за пРогРесивне миШиЋне и 

неуРомиШиЋне болести
36300 Нови Пазар, Бањски пут бб

тел. 020/371-598, 371-288

Кувар - шеф кухиње
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају 
испуњавати и следеће посебне услове: IV степен стручне спреме, завршена 
угоститељска школа, одсек кувар, радно искуство најмање 5 година на посло-
вима шефа кухиње. Уз пријаву кандидати подносе молбу у којој је наведе-
но радно место за које се кандидат пријављује, кратку биографију и доказ 
о испуњености услова огласа, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
суда) и уверење да нису осуђивани (уверење из полицијске управе или поли-
цијске станице) за кривична дела која их чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи и уверење о здравственој способности кандидата. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

здРавствени центаР „алексинац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Спремачица
за рад на педијатријском одељењу, на одређено време до 

повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: ове-
рен препис/фотокопију доказа о стручној спреми; потврду Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; биографију са адресом и контакт 
телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

„LUTEA“ Dоо PALIĆ
24413 Палић, Сплитска алеја 19

e-mail: vilamilord@gmail.com

Рецепционар
за рад у Вили Милорд, на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, рад на рачунару - Windows, МS Оffice 
пакет, енглески и мађарски језик - средњи ниво. Радни однос се заснива на 
одређено време од 3 месеца као период пробног рада, са могућношћу засни-

Администрација и управа / Трговина и услуге



Бесплатна публикација о запошљавању 23  17.07.2013.  |  Број 526  |   

вања сталног радног односа, рад у сменама, ноћни рад. Радне биографије 
доставити мејлом или се јавити на број тел. 063/113-41-82. Рок за пријављи-
вање је до 31.07.2013. године.

поново оглаШава 
„TEHNO COOP“ Dоо

24000 Суботица, Јована Микића 105
тел. 024/576-536

Диспечер међународног транспорта
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 12 месеци радног искуства - 
пожељно на истим или сличним пословима, пословима уговарања превоза, 
рад на рачунару, познавање немачког и/или енглеског, односно мађарског 
језика - средњи ниво.

Шпедитер
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељна лиценца за царинског агента, 
основи рада на рачунару, енглески језик - средњи ниво.

Возач теретњака
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возач теретњака, саобраћајни техни-
чар, возач теретног моторног возила, возачка дозвола „Ц“ и „Е“ категорије, 
енглески језик - средњи ниво, обавезно 12 месеци радног искуства у профе-
сионалној вожњи, познавање послова пратеће документације у теретном сао-
браћају, пробни рад 1 месец, рад на терену, ноћни рад.

ОСТАЛО: радне биографије (CV) доставити на e-mail: mаја@tehnocoop.co.rs 
или се јавити на број телефона: 024/576-536. Лице за контакт: Маја Цвијин. 
Рок за пријављивање је до 31.07.2013. године.

„копаоник” ад беогРад, огРанак зајеЧаР
19000 Зајечар, Филипа Кљајића 2

Менаџер продаје - метала I и II

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство најмање 2 године на 
сличним пословима.

Помоћник директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно исуство 3 године на сличним 
пословима - комерцијалним и руководећим.

ОСТАЛО: пријаве доставити на горенаведену адресу; бројеви телефона за 
инфомације: 011/3281-453 и 019/421-085.

 Грађевинарство и индустрија
„копаоник“ ад

11000 Београд, Дубровачка 35
е-mail: pravnasluzba.kopaonik@gmail.com

Заменик директора огранка Београд
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста за унутрашњу 
и спољну трговину, 2 године радног искуства.

Менаџер продаје за резану грађу
на одређено време

Менаџер продаје за опекарске производе и суву 
градњу

на одређено време

Менаџер продаје за црну металургију
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски факултет - сви смерови, 2 
године радног искуства у продаји грађевинског материјала.

ОСТАЛО: основна информатичка обука, енглески језик - средњи ниво. Пријаве 
слати на мејл послодавца. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

„финагРо” доо РаШка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње 
у млекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог прераде млека, најмање 
12 месеци радног искуства у струци, пожељно поседовање лиценце HASAP 
(HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиденција процеса производње 
у пекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог производње хлеба, пецива 
и тестенина, најмање 12 месеци радног искуства у струци, пожељно поседо-
вање лиценце HASAP (HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати треба да се јаве на следеће бројеве телефо-
на: 020/332-030 и 036/732-511 или да пошаљу пријаву на е-mail: finagronp@ptt.rs

доо „алмаг“
19320 Кладово, Ђердапски пут бб

тел. 019/800-255, 063/429-408
е-mail: d.babic@аlmag.rs

Техничка припрема

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. машински инжењер, 1 година 
радног искуства у струци. Предност: до 31 године старости.

аGENCIJA „BLY PLUS“
11070 Нови Београд, Генерала Михајла Недељковића 84 б

тел. 011/317-97-61, 063/202-661

Техничко лице за рударске машине

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, рударске или машинске 
струке, смер хидраулика, обавезно познавање рударских машина, познавање 
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског језика 
(средњи или виши ниво), пожељно познавање немачког језика, пробни рад 3 
месеца. Пријаве слати поштом на наведену адресу или на е-mail: bly@eunet.rs 
у року од 15 дана од дана објављивања.

„WINNER KADE“ Dоо
34000 Крагујевац, Атинска 2

тел. 034/323-767
e-mail: winnerkg@eunet.rs

Радник у производњи када за купатило
3 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; предвиђен пробни 
рад 1 месец. Радне биографије (CV) доставити на горенаведену мејл адресу, 
најкасније до 31.07.2013. године.

„татРавагонка бРатство“ суботица доо
24000 Суботица, Биковачки пут 2

тел. 024/623-201

Бравар
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, металско - машинске струке - 
бравар, потребно радно искуство у производњи, способност за рад на виси-
ни, тачност, прецизност у послу, уредност и преданост у раду, спремност на 
стално усавршавање.

Заваривач
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, заваривач или помоћни заваривач, 
потребно радно искуство минимум 3 године на заваривању са CO2, способ-
ност за рад на висини, пожељно поседовање сертификата/лиценце/атеста за 
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заваривање (не мора да буде важећег датума), тачност и прецизност у послу, 
уредност и преданост раду, спремност на стално усавршавање.

ОСТАЛО: радне биографије - CV доставити на е-mail: info@tvbratstvo.rs или на 
горенаведену адресу, до 31.07.2013. године. Само кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

 Mедицина
дом здРавЉа „др милутин ивковиЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор специјалиста педијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, специјализација из педијатрије. Уз молбу приложити: 
биографију, диплому о завршеном факултету, диплому о положеном струч-
ном испиту, диплому о положеном специјалистичком испиту, лиценцу и 
држављанство. Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу.

„UNION HEALTH“ Dоо BEOGRAD
11000 Београд

тел. 011/3292-172
e-mail: unionhealth@gmail.com

Логопед
за рад у Новом Саду, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор дефектолог за особе поремећеног гласа и 
говора - логопед, да кандидати имају основно информатичко знање (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook), енглески језик - средњи ниво, положен држав-
ни испит. Пријаве слати на горенаведену мејл адресу, а информације се могу 
добити на горенаведени број телефона.

дом здРавЉа гРоцка
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор опште медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: завршен меди-
цински факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит, 
лиценца за рад. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: дипло-
му о завршеној стручној спреми, диплому о положеном стручном испиту, 
лиценцу за рад, фотокопију личне карте и кратку биографију.

Медицински техничар - стоматолошког смера

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: заврше-
на средња медицинска школа, смер стоматолошка сестра, положен стручни 
испит. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завр-
шеној стручној спреми, диплому о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте и кратку биографију.

Медицински техничар - санитарног смера

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: завршена 
средња медицинска школа санитарног смера, положен стручни испит. Канди-
дати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеној струч-
ној спреми, диплому о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте 
и кратку биографију.

Медицински техничар - физиотерапеут

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: завршена 
средња медицинска школа - IV степен, физиотерапеутски техничар, положен 
стручни испит. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому 
о завршеној стручној спреми, диплому о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте и кратку биографију.

Вешерка

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: II или III степен 

школске спреме, радно искуство 6 месеци. Кандидати уз пријаву подносе сле-
дећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми, фотокопију личне 
карте и кратку биографију.

Возач путничког возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: III или IV степен 
стручне спреме, возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидати уз пријаву подно-
се следећу документацију: диплому о завршеној стручној спреми, фотокопију 
личне карте, фотокопију возачке дозволе и кратку биографију.

ОСТАЛО: како достављену документацију не враћамо кандидатима, 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.

дом здРавЉа гРоцка
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће потребне услове: завршен меди-
цински факултет - VII/2 степен стручне спреме, положен специјалистички 
испит за рендгенолога, положен стручни испит, лиценца за рад. Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завр-
шеној стручној спреми, диплому о завршеној специјализацији, диплому о 
положеном стручном испиту, лиценцу за рад, фотокопију личне карте и крат-
ку биографију. Како достављену документацију не враћамо кандидатима, 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.

апотека „вРбас“
21460 Врбас, Маршала Тита 78

тел. 021/7954-411

Административни радник
до повратка запосленог са годишњег одмора

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија или средња економска школа и 
положен приправнички испит.

Дипломирани фармацеут
до повратка запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен школске спреме, фармацеутски факултет, положен 
стручни испит и издата лиценца од надлежне коморе.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас кандидати подносе следеће доказе о испуње-
ности услова: оверену копију дипломе, уверење о положеном стручном испи-
ту, решење о издавању лиценце. Молбе достављати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Служби за опште и правне послове“. Избор кандидата извршиће 
се у року од 15 дана по окончању огласа. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир.

здРавствени центаР кладово
Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са реанимацијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије са реанимацијом у Служби за 
поликлиничку делатност.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специјалиста, положен специја-
листички испит, лиценца за лекаре. Радно искуство: није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани канди-
дати се на горенаведени број телефона, електронским путем или поштом на 
горенаведене адресе, обраћају особи за контакт: Слађани Натошевић.

Обука за активнО  
тражење пОсла

Медицина
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дом здРавЉа „визим”
11000 Београд, Кнез Милетина 36

тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада

Место рада: Крагујевац.

УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста; положен стручни испит; лиценца 
за лекаре; обезбеђен смештај; обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до попу-
не радног места. Заинтересовани кандидати се на горенаведени број телефо-
на или електронским путем обраћају особи за контакт: др Милану Динићу.

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 дефе-
ктолог - тифлолог - VII/1 степен, радно искуство није битно; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона. Лице за контакт: 
Драгана Живковић.

зу апотека „уРиел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, познавање рада на рачунару 
и енглеског језика (почетни ниво). Остали услови у договору са послодавцем. 
Конкурс је отворен до попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве на горенаведени број телефона, лицу за контакт: Снежани Вуковић.

дом здРавЉа лебане
Лебане, Цара Душана 70

тел. 016/843-345

Специјалиста ортопедије вилице

Опис посла: послови специјалисте ортопедије вилице.

УСЛОВИ: специјалиста ортопедије вилица - VII/2 степен. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на конкурс са краћом биографијом. Уз пријаву 
поднети: оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији ортопе-
дије вилица, фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и потврду да се против лица не води судски посту-
пак и да није осуђивано. Пријаве са потребном документацијом достављати у 
затвореним ковертама на горенаведену адресу, правна служба, са назнаком: 
„За конкурс”. Конкурс је отворен до попуне радног места. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Лице за контакт: Љиљана Печен-
ковић.

опШта болница вРШац
26300 Вршац, Абрашевићева бб

тел. 013/832-552, лок. 277

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора Опште болнице Вршац може бити именовано лице које 
поред услова утврђених Законом о здравственој заштити, испуњава и сле-
деће посебне услове: да је доктор медицине специјалиста из грана медицине 
која је делатност Опште болнице или је дипломирани економиста или дипло-
мирани правник са завршеном едукацијом из здравственог менаџмента; да 
има најмање 5 година радног стажа из области здравствене заштите; да није 
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело против здравља 
људи, против имовине или против службене дужости (прибавља Установа 
по службеној дужности). Приликом подношења пријаве на конкурс за избор 
директора Опште болнице, кандидат је дужан да поред доказа о испуњености 
услова достави: личну и радну биографију; план рада и развоја Опште болни-
це за мандатни период; доказ да против њега није покренут кривични посту-
пак за кривично дело; доказ да не постоји сукоб интереса из чл. 130 став 6 

Закона о здравственој заштити (изјава кандидата); уверење о држављанству. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Директор Опште 
болнице Вршац именује се од стране оснивача Владе АП Војводине на период 
од 4 године. Пријава са доказима о испуњености услова конкурса подноси 
се поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс за именовање 
директора Опште болнице Вршац“ или предати лично на писарницу Опште 
болнице Вршац. За информације се обратити на горенаведени број телефона.

апотека „нови сад“
21000 Нови Сад, Руменачка 1

тел. 021/401-955

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар, положен држав-
ни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и документа којима се доказује испуњеност услова из огласа послати на 
горенаведену адресу. Уз пријаву је неопходно приложити оверену фотокопију 
дипломе и уверење о положеном стручном испиту. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

здРавствени центаР уЖице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

1. Медицинска сестра општи смер, ОЈ Општа 
болница Ужице

на одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

5 извршилаца

2. Лабораторијски техничар, ОЈ Општа болница 
Пријепоље

на одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

3. Медицинска сестра општи смер, ОЈ Општа 
болница Пријепоље

на одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

2 извршиоца

УСЛОВИ: за радна места под ред. бр. 1 и 3: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа - општи смер и положен стручни испит. За радно 
место под ред. бр. 2: IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска 
школа - лабораторијски смер и положен стручни испит.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе следећа документа: молбу за 
пријем са тачно назначеним местом на које се конкурише, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској школи траженог смера, ове-
рену фотокопију потврде о положеном стручном испиту и кратку биографију. 
Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно 
место се конкурише, подносе се на адресу: Здравствени центар Ужице, Мило-
ша Обреновића 17, 31000 Ужице - Комисија за пријем. На основу чл. 36 Закон 
о раду и чл. 18 Правилника о систематизацији и организацији Здравственог 
центра Ужице, пробни рад траје 2 месеца. Одлуку о пријему донеће директор 
Здравственог центра, у року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

дом за негу стаРих и непокРетних лица 
„анастазија“

24000 Суботица, Целовачка 30
тел. 024/571-293

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 4 године радног искуства. За 
директора може бити именовано лице против кога се не води истрага или 
кривични поступак. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова, 
заједно са програмом рада за мандатни период подносе се на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати; додатна обавештења могу се добити на број 
телефона: 024/571-293.

Медицина
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унивеРзитетска деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

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

специјална болница 
за интеРне болести вРЊаЧка баЊа

36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци

Опис посла: благовремено обавља све набавке лекова и других медицинских 
средстава за потребе Болнице, врши ускладиштење и чување набављених 
средстава, издаје робу из апотеке и пратећег магацина на бази оверених 
налога од стране шефова служби и одељења, прави спецификацију издатих 
лекова и осталог санитетског материјала, по врсти и количини доставља књи-
говођи на даљу обраду у року од три дана, прати залиху робе и благовреме-
но у сарадњи са директором набавља ову робу, одговоран је материјално за 
набављену робу, одговоран је и за друге послове везане за пријем, ускла-
диштење и издавање лекова, прати законске прописе, планира и врши анали-
зе и доставља извештаје из своје делатности, ради и обавља друге послове из 
своје области, одговоран је директору Болницу.

Виша медицинска сестра
2 извршиоца

Опис посла: прима пацијенте на одељење и смештај у болесничку постељу; 
нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење болесни-
ка, умивање болесника; купање болесника, промена положаја тела болес-
ника, превенција декубитиса); спровођење хигијене код тешко покретног и 
непокретног болесника и давање посуде за физиолошке потребе; праћење, 
мерење и евиденција основних виталних функција (температура, пулс, давање 
крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим дела тела, сакупљање 
мокраће у току 12 часова и 24 часа - диуреа, број столица, снимање елек-
трокардиограма - ЕКГ, праћење функција преко електронских медицинских 
уређаја - мониторинга), врши узимање крви глукомером за контролу шећера 
у крви; исхрана пацијента - природним и вештачким путем, сређује и пакује 
историје болести за визиту, прати визиту од почетка до краја, асистира лека-
ру при прегледу пацијента у току визите (подизање и спремање непокретног 
болесника или тешко покретног), пише требовања лекова и требује лекове из 
апотеке, врши поделу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује 
инфузију, укључује пацијенту инхалације, укључује пацијенту оксигене тера-
пије, требује крв и укључује трансфузију крви и крвних деривата; ради клизме 
пацијенту, врши стављање и замену уринарног катетера, врши пласирање и 
замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и 
уписује у одређени образац (крв, мокраћу, столицу, секрет, испљувак, бри-
севе), припрема пацијенте за одређене дијагностичке процедуре и испити-
вања (рендген, ултразвук, ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, 
вођење пацијента у друге службе на специјалистичко - консултативне прегле-
де, транспорт пацијента у друге установе и пратња медицинског техничара 
(скенер, магнет, дијализа, конзилијум, пријем и смештај у другу установу), 
припрема болесника, прибор и материјале и асистирање лекара при разним 
пункцијама (абдоминалне, стерилне и др.); учешће у реанимацији болесника, 
аспирација секрета болесника, ради венепункцију, промене и одржавање анус 
- кесе; стављање сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (мас-
ка за инхалацију ноћних судова); води основну медицинску документацију за 
своје одељење; одражава своја средства за рад; врши припрему пацијената 
за отпуст након завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт до капе-
ле, врши здравствено - васпитни рад пацијента и породице, врши задатке по 
налогу претпостављених и друге послове по налогу директора.

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05...32/13), кандидат мора да испуњава и посебне услове: за 
дипломираног фармацеута: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармаце-
утски факултет и положен стручни испит за самостално обављање послова 
дипломираног фармацеута; за вишу медицинску сестру: VI/1 степен стручне 
спреме, завршена виша медицинска школа општег смера и положен стручни 
испит за вишу медицинску сестру општег смера.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном фармацеутском факултету, односно вишој медицинској 
школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за само-

стално обављање послова дипломираног фармацеута, односно вишу меди-
цинску сестру; потврду о радном искуству у струци; CV на српском језику; 
лекарско уверење о општој здравственој способности. Пријаве са докумен-
тацијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за 
интерне болести Врњачка Бања, 8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен 
и на сајту Министарства здравља. Одлука о избору кандидата биће донета 
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати 
који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације. Све 
информације могу се добити на број телефона: 036/613-450.

 Пољопривреда и ветерина
опШтинска упРава

37220 Брус
тел. 037/826-840

Извршилац за послове пољопривреде и 
водопривреде

за рад у Одсеку за инспекцијске послове, пољопривреду, 
водопривреду и заштиту животне средине

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из области техничко - технолошких 
наука на студијама другог степена (дипл. инжењер пољопривреде - мастер, 
дипл. инжењер пољопривреде - специјалиста, струковни инжењер пољоприв-
реде - специјалиста), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, 
да је кандидат држављанин Републике Србије, да има општу здравствену спо-
собност, 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 на оглас доставити: диплому о струч-
ној спреми, уверење о положеном државном стручном испиту, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење о здравственом стању, уверење да кандидат није под истрагом и да 
против њега није подигнута оптужница, уверење од Полицијске управе да 
није осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу и уверење о радном искуству. Сви докази се прилажу у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ветеРинаРска станица смедеРево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на одређено време, 

за рад у Смедереву

Опис посла: рад у амбуланти, акценат на теренском раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветеринар, теренски рад, 
лице до 30 година старости - ангажовање по програму „Прва шанса 2011”. 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве на бројеве телефона: 026/221-920 
и 063/231-751.

„поЉопРивРедна саветодавна и  
стРуЧна слуЖба“

14000 Ваљево, Бирчанинова 128/а
тел. 014/3519-390

Саветодавац за воћарство и виноградарство

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер пољопривреде, 
смер воћарство и виноградарство, са најмање једном годином радног искуства 
у струци и са искуством на пословима саветодавца, рад са МS Оffice пакетом 
и интернет конекцијом и возачка дозвола „Б“ категорије. Кандидати подносе 
следећу документацију: оверену копију дипломе о завршеном пољопривред-
ном факултету, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
копију личне карте и возачке дозволе, уверење да кандидат није осуђиван 
и да се не води кривични поступак, биографију кандидата, оверену копију о 
положеној обуци за рад на рачунарима.

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

Медицина / Пољопривреда и ветерина
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање;
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 образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 1) и 4) и става 2 овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утвр-
ди 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

Расписује конкурс за:

3 ПРОФЕСОРА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

УСЛОВИ: завршен Филолошки факултет, познавање рада на рачунару. Био-
графију са фотографијом послати на е-mail адресу: galindo@scnet.rs.

Рок за слање пријава је до 15.08.2013. године.

Адреса: Милентија Поповића 9, 11070 Нови Београд.

унивеРзитет у беогРаду 
факултет оРганизационих наука

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

Редовни професор за ужу научну област 
Информациони системи

са 1/3 радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научни, односно стручни радови 
објављени у часописима или зборницима, са рецензијама; више научних радо-
ва од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међуна-
родним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално струч-
но остварење (пројекат студија, патент оригинални метод, нова сорта и сл.), 
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, 
монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју 
се бира оригинално стручно остварење и више радова саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима; већи број научних радова који 
утичу на развој научне мисли у ужој области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама; већи број научних радо-
ва и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; 
остварени резултати у развоју научно - наставног подмлатка на факултету; 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и дипломским академским 
студијама. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, 
биографију, списак радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну област 
Математичке методе у менаџменту и информатици
на одређено време од пет година, са 70% радног времена

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; науч-
ни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од 
значаја за развој науке у ужој научној области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, оригинално стручно оства-
рење, односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбе-
ник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним 
скуповима. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми, 
биографију, списак радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област Управљање 
производњом и услугама

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Менаџмент 
технологије, иновација и развоја

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Математичке методе 
у менаџменту и информатици

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 најмање 08,00; смисао 
за наставни рад. Уз пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној 
спреми, потврду о уписаним докторским студијама; потврду о прихваћеној 
теми докторске дисертације, биографију, списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету. Сви прилози достављају се у електронској 
форми на CD-u. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

оШ „коста абРаШевиЋ“
11231 Београд - Ресник, 13. октобра 82

тел. 011/8041-792

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са ученицима, да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике 

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт
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Србије. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком: „За кон-
курс“, на адресу школе. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе биографију 
и оверене фотокопије (не старије од шест месеци) доказа о одговарајућем 
образовању и уверење о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

институт за јавно здРавЉе сРбије 
„др милан јовановиЋ - батут“

11000 Београд, Др Суботића 5

Библиотекар
на одређено време до 12 месеци

Опис послова и радних задатака: организује и руководи радом Референтне 
библиотеке СЗО, као и библиотечким фондом Института. Учествује у попуња-
вању и коришћењу књижног фонда, врши преглед и селекцију међународ-
них публикација у областима медицинских специјалности Института, учест-
вује у изради електронских база података за стручне публикације, руководи 
коришћењем свих расположивих електронских база података за стручне пуб-
ликације и врши претраживање водећих светских база података из области 
медицине. Врши континуирани унос и ажурирање података. Остварује стручну 
сарадњу са Универзитетском библиотеком, Народном библиотеком Србије и 
другим библиотекама кроз годишње ажурирање база података које се воде 
у тим библиотекама. Ради на дисеминацији информација путем захтева по 
појединим пројектима, потребама појединих стручњака, међубиблиотечке 
размене, врши фотокопирање публикација, докумената, чланака. Израђује и 
дистрибуира дескриптивне библиографије о садржају публикација и докуме-
ната у фонду библиотеке СЗО. Предлаже план рада и уређивање одређеног 
броја публикација и докумената из фонда библиотеке СЗО. За свој рад одго-
вара шефу Одељења.

УСЛОВИ: завршен факултет политичких наука или филозофски факултет 
или филолошки факултет, положен стручни испит за обављање библиотечке 
делатности, познавање рада на рачунару, најмање две године радног иску-
ства на пословима из области рада Одељења, организационе способности. 
Пријаве и CV слати на е-mail: danijela_priljeva@batut.оrg.rs или на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс - библиотекар“. Само ће кандидати који 
уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије.

унивеРзитет у беогРаду 
факултет оРганизационих наука

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

Асистент за ужу научну област Управљање 
системима

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Пословна економија 
и макроекономија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Операциона 
истраживања

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 најмање 08,00, смисао 
за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију; диплому о одговарајућој 
стручној спреми; потврду о уписаним докторским студијама; о прихваћеној 
теми докторске дисертације; списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област Пословна 
економија и макроекономија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких студија који је сту-
дије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз 
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној спреми; потврду да је 
студент мастер академских или специјалистичких студија; потврду о положе-
ним испитима и биографију.

ОСТАЛО: 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-u. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

пРедШколска установа „боШко буха“
11000 Београд, Прерадовићева 2а

тел. 011/7292-218

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпи-
тача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач на реализацији припремно - 
предшколског програма

у трајању од 40 часова недељно, 
на одређено време до 12 месеци

7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпи-
тача; кандидат мора да има положен испит за лиценцу, да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
без обзира на радно искуство; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, уверење о здравственој способности, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - 
образовни рад.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана
16 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпи-
тача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

Васпитач - приправник
на одређено време до 24 месеца - лице које први пут 

заснива радни однос или лице које је радило краће од 
времена утврђеног за приправнички стаж

13 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог степена или сту-
дијама другог степена или студијама у трајању од три године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или више образовање васпи-
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тача; кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, без обзира на радно искуство; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, уве-
рење о здравственој способности, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образовни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фотокопија), ако кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе, уверење да кандидат није осуђиван - Установа при-
бавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања, на адресу Установе, поштом или лично, у времену од 08,00 до 
14,00 часова.

унивеРзитет у беогРаду 
филолоШки факултет

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Асистент за ужу научну област Романистика, 
предмет: Француска књижевност

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за 
наставни рад или магистар наука из научне области за коју се бира и коме 
је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чл. 72 
Закона о високом образовању и чл. 113 Статута Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду. Кандидати подносе: пријаве са биографијом, диплому 
одговарајуће дисциплине, списак радова и радове на наведену адресу Факул-
тета, у року од 15 дана од дана објављивања.

унивеРзитет у беогРаду  
маШински факултет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног професора на 
одређено време од 5 година, са пуним радним 
временом или у звању редовног професора на 

неодређено време, са пуним радним временом за 
ужу научну област Механика флуида

УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор 
наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 11.4. 
Статута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Механика флуида

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен Машински факултет - VIII степен стручне спреме, доктор 
наука и други услови утврђени чл. 65 Закона о високом образовању и чл. 11.4. 
Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова достављају се 
на адресу: Машински факултет у Београду, Краљице Марије 16, соба бр. 121, 
у року од 15 дана од дана објављивања.

унивеРзитет у беогРаду 
медицински факултет

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Ванредни професор за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом (анестезиологија са 

реаниматологијом)
на одређено време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - Медицински факултет; општи и посеб-
ни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицин-
ског факултета у Београду. Кандидати који конкуришу за клиничке наставне 
предмете подносе доказ о радном односу на клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду) подносе се писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања.

унивеРзитет у беогРаду 
факултет безбедности

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социологија, за наставни предмет: Социологија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент последипломских студија који је студије првог степена 
Филозофски факултет (смер социологије или смер филозофије) - VII/1 степен, 
завршио са просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област Студије 
цивилне заштите и заштите животне средине, за 

наставни предмет: Основи екологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент последипломских студија који је студије првог степена 
Факултет безбедности - VII/1 степен, завршио са укупном просечном оценом 
најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Политичке науке, за наставни предмет: 

Међународни односи
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент последипломских студија који је студије првог степена Прав-
ни факултет, Економски факултет или Факултет политичких наука - VII/1 сте-
пен, завршио са укупном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област Студије 
безбедности, за наставни предмет: Системи 

безбедности
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент последипломских студија који је студије првог степена 
Факултет безбедности или Правни факултет - VII/1 степен, завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Социологија, за наставни предмет: Методологија 

научног истраживања
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент последипломских студија који је студије првог степена 
Филозофски факултет (смер социологије) или Факултет безбедности - VII/1 
степен, завршио са просечном оценом најмање осам.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су одредбама Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 44/2010) и Статутом Факултета безбедно-
сти. Пријаве кандидата са прилозима подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања.

Обука за активнО тражење пОсла

Наука и образовање
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пониШтеЊе конкуРса 
унивеРзитет у беогРаду 
филолоШки факултет

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Конкурс објављен 03.07.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: сарадник у настави за ужу научну 
област Неохеленистика, предмет: Савремени грчки језик, на одређе-
но време од 1 године.

унивеРзитет „сингидунум“ 
факултет за економију, финансије и 

администРацију
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 44

Асистент за ужу научну област Друштвено - 
економски развој

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Правилником 
о избору наставника и сарадника Универзитета Сингидунум и Правилником 
Факултета. Уз пријаву доставити: биографију, списак објављених радова, 
копије радова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама, копију лич-
не карте, потврду МУП-а да кандидат није осуђиван, копије сертификата и 
сл. Пријаве са прилозима подносе се секретаријатуФакултета, а скенирану 
пријаву обавезно доставити на е-mail: info@fеfа.еdu.rs.

гЊиланЕ

економско - тРговинска Школа Ранилуг
Ранилуг

тел. 0280/76-132

Чувар објекта
2 извршиоца

УСЛОВИ: право учешћа на конкурс има лице које је држављанин Републике 
Србије, старије од 18 година и да има најмање III степен стручне спреме. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о школском услову. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве слати на 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара, 
на број телефона: 0280/76-132.

чачаК

пониШтеЊе конкуРса 
оШ „милан благојевиЋ“

32240 Лучани
тел. 032/817-412

Конкурс објављен 24.04.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости за радна места: наставник физике и настав-
ник српског језика.

оШ „степа степановиЋ“
32205 Горња Горевница

тел. 032/880-420

Наставник математике - приправник
са 90% радног времена, на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Доказ из чл. 120 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ из чл. 120 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања (извод из казнене 
евиденције) - прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености услова из 
конкурса доставити на адресу школе, са назнаком: „Пријаве на конкурс - не 
отварај“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

пониШтеЊе конкуРса 
оШ „милинко куШиЋ“

32250 Ивањица, 13. септембар 54
тел. 032/661-117

Конкурс објављен 19.06.2013. године у публикацији „Послови“, за 
радно место: наставник енглеског језика, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског и одсуства са рада ради неге 
детета, поништава се у целости.

факултет техниЧких наука у ЧаЧку 
унивеРзитета у кРагујевцу

32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Електроенергетика

на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент докторских студија 
или магистар наука у одговарајућој области коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације.

Сарадник у звању асистент за ужу научну област 
Материјали

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије, студент докторских студија или 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, студент докторских студија 
или магистар наука из наведене области коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у звању асистента за ужу научну област 
Предузетничка економија 

на одређено време од 3 године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста, студент докторских студија или магистар 
наука у одговарајућој области коме је прихваћена тема докторске дисерта-
ције.

Сарадник у звању асистента за ужу научно - 
уметничку област Урбани дизајн

на одређено време од 3 године, са 30% радног времена

УСЛОВИ: завршен архитектонски факултет, студент докторских студија или 
магистар наука из наведене области коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент и бизнис

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене основне студије из области менаџмента, студент мастер 
студија у наведеној области.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент и операциона истраживања

на одређено време од 1 године, са 33% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене основне академске студије из области инжењерског 
менаџмента, студент мастер студија у истој области.

ОСТАЛО: услов за све кандидате је да су претходне нивое студија заврши-
ли са укупном просечном оценом најмање осам и остали услови предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета техничких наука. Уз пријаву приложити: биографију, доказ о 
школској спреми и одговарајући доказ надлежног органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу чл. 62 став 4 Закона о високом образовању и чл. 125е став 
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, списак научних и стручних радова, као 
и саме радове. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу Факултета, у року од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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јагодина

оШ „дуШан поповиЋ“
35263 Белушић

Професор техничког и информатичког образовања
за 50% радног времена

Професор немачког језика и књижевности
за 50% радног времена

УСЛОВИ: завршен факултет одговрајућег смера - VII степен, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о пребивалишту, да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да није осуђиван и да се против њега не води истрага, да има 
здравствену способност за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања.

КиКинда

Регионални кРеативни атеЉе „јоЖеф наЂ“
24420 Кањижа, Трг главни 9

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: IV, VI или VII/1 степен стручне спреме, средња, виша или висо-
ка стручна спрема, друштвеног или хуманистичког смера; да је кандидат 
држављанин РС; најмање 5 година радног искуства у области културе, од чега 
најмање 2 године рада везано за уметнички рад Јожеф Нађа; да је кандидат 
из реда културних радника. Уз пријаву кандидат треба да достави потребну 
документацију: пријаву, радну биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак, оверену фотокопију дипломе, уверење о дужини радног стажа и на 
којим је пословима радио и програм рада за мандатни период од 4 године.

ОСТАЛО: сви докази (документа) се достављају у оригиналу или у овереним 
преписима. Пријаве доставити лично или поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За избор директора“.

пРедШколска установа „наШи бисеРи“
24420 Кањижа, Карађорђева 30

тел. 024/874-380

Референт економских и општих послова

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије, познавање рада на 
рачунару и познавање дактилографије, активно познавање српског и мађар-
ског језика и писма. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о стручној 
спреми (оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија). Лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене евиденције Устано-
ва ће прибавити службеним путем.

ОСТАЛО: пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс - 
референт економских и општих послова“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

КосовсК а миТровица

висока техниЧка Школа 
стРуковних студија из уРоШевца 
са привременим седиштем у звечану

38227 Звечан, Бранислава Нушића 6
тел. 028/665-636, 665-106
секретар: 063/8039-984
директор: 063/8300-453

Расписује конкурс за избор у звање професора струковних студија 
или предавача и заснивање радног односа:

Наставник за ужу научну област 
Безбедност и заштита на раду

Наставник за ужу научну област 
Заштита животне средине

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет заштите на раду, одговарајући 
смер, односно група предмета, докторат из области којој припада наставни 
предмет и просечна оцена најмање осам у току студија, објављени стручни 
радови, способност за наставни рад.

Наставник за ужу научну област 
Производне технологије у машинству

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, технички факултет, одговарајући смер, 
односно група предмета, докторат из области којој припада наставни предмет, 
просечна оцена најмање осам у току студија, објављени стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), Статута ВТШСС Урошевац, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор кандидата и заснивање радног односа; 
уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова конкурса, списак научних 
радова са неопходним индексним ознакама и саме радове, биографију са опи-
сом школско-образовне и радно-професионалне историје, доказ да кадидати 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кривично дело које их чини неподобним за рад у држав-
ном органу (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених и 
матичне књиге држављана, доказ о испуњеној психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад у просвети. Документа морају бити оригинали или 
оверене копије. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КрагУјЕвац

музиЧка Школа „др милоје милојевиЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/305-135

Професор гитаре
3 извршиоца

Професор тамбуре

Професор тамбуре
за 15% радног времена, 

за рад у издвојеном одељењу у Книћу

Професор хармонике
за 80% радног времена

Професор виолине

Професор клавира и корепетитора
12 извршилаца

Професор солфеђа
за 30% радног времена, 

за рад у издвојеном одељењу у Книћу

Професор соло певања
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства
2 извршиоца

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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Професор клавира
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства

Професор упоредног клавира

Професор клавира и корепетитора
за рад у издвојеном одељењу у Книћу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати морају поднети документа 
којима доказују испуњавање услова за заснивање радног односа предвиђених 
Законом о основама система образовања и васпитања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу школе. Кандидати ће о тачном термину спровођења провере 
психофизичких способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање бити обавештени телефоном. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

оШ „свети сава“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6

тел. 034/6841-402

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чл. 3 (тач. 1) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи: 
VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 
11/12); да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом безусловном казном у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела прописана чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима. У складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања, 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 шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не старију од 6 месеци и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Изабрани кандидат дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. Уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену 
адресу школе или предати лично; број телефона за ближе информације о кон-
курсу: 034/6841-402. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „Живко томиЋ“
34314 Доња Шаторња

тел. 034/837-125

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу у Блазнави

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: за наведено радно место, кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат треба да зна да рукује са парним котло-
вима. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе: диплому о струч-
ној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да нису осуђивани; уверење да се против њих не 
води кривични поступак и лекарско уверење (фотокопије морају бити овере-
не). Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, слати на горенаведену адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

пРедШколска установа „софија РистиЋ“
34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а

тел. 034/813-744

Васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011) и 
услове предвиђене чл. 39 Закона о предшколском васпитању и образовању.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећа доку-
мента: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекар-

ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(уверење се подноси пре закључења уговора о раду - не старије од 6 месеци) и 
уверење о неосуђиваности за дела из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оШ „јован поповиЋ“
34000 Крагујевац, Краља Милана IV 14

тел. 034/304-066

Професор енглеског језика
за 33% радног времена

Професор ликовне културе
за 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат мора да приложи: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу школе.

сРедЊа Школа
34240 Кнић

тел. 034/510-149

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста; да је канди-
дат држављанин Републике Србије; општа здравствена способност; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело (доказ прибавља школа); 
да познаје рад на рачунару и рад на припреми података за зараде и накнаде 
зарада и осталих примања за потребе трезора за обрачун истих.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: диплому или уве-
рење о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених и доказ да се против кандидата не води истрага, нити да је 
подигнута оптужница и да се не води кривични поступак пред судом. Сва доку-
мента прилажу се у оригиналу или у овереном препису и не смеју бити старија 
од шест месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу школе. Ближе информације о огласу могу се 
добити од секретара школе и на број телефона: 034/510-149.

факултет инЖеЊеРских наука
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-998

Наставник у звање доцент за ужу научну област 
Машинске конструкције и механизација

на одређено време 5 година
2 извршиоца

Наставник у звање доцент за ужу научну област 
Мотори СУС и друмски саобраћај

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета 
инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом док-
торату из одговарајуће научне области, биографију, списак стручних и науч-
них радова, као и саме радове и уверење надлежног органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

Наука и образовање
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КрУШЕвац

поново оглаШава 
оШ „бРанко РадиЧевиЋ“

37223 Разбојна
тел. 037/832-114, 832-272

Директор

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове прописане чл. 8 став 2 или чл. 8 став 
3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да има одго-
варајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању или на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, да поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; за директора школе може да буде 
изабран и кандидат који има одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 овог 
закона за наставника основне школе, дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог основног образовања; на поновље-
ном конкурсу кандидати који имају одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања - равноправни су. 
Изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за 
директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја доне-
се подзаконски акт о полагању испита за директора школе, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије. Директор се бира на период од 4 године.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству (не старији 
од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно), доказ о стручним и организационим 
способностима (необавезно), уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води истрага, истражне радње или да није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која се гони по службеној дужности, 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за наведена кривична дела и дискриминаторно понашање школа ће 
прибавити по службеној дужности. Кандидати ће бити писмено обавештени о 
одлуци школског одбора.

пониШтеЊе огласа 
оШ „кнез лазаР“

37222 Велики Купци
тел. 037/884-105

Оглас објављен 19.06.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

пу „деЧји вРтиЋ“
37210 Ћићевац, Доситеја Обрадовића 3

тел. 037/811-354

Сервир

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, прехрамбеног или угоститељског 
смера.

Хигијеничар

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Административни радник
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; најмање 1 година рад-
ног искуства; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је пунолетан; да је 
држављанин Републике Србије; да има општу психичку, физичку и здравстве-
ну способност; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, односно да се против истог не води други кривични поступак. Доказе о 
испуњености услова доставити у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на 

конкурс“, на горенаведену адресу, у року од 8 дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Установе, на број телефона: 037/811-354.

ниШ

пРиРодно - математиЧки факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Математика, за групу предмета: Увод у вероватноћу 

(Департман за математику), Увод у вероватноћу 
(Департман за рачунарске науке) и Финансијска 

математика на Департману за математику
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука математичке науке. Уз пријаву доставити: биографију, 
оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографс-
ким подацима, као и саме радове (списак радова доставити и у електронском 
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за пријаву 
је 15 дана.

музиЧка Школа ниШ
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/524-464

Секретар
на одређено време до повратка запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми. За кандидате који уђу у ужи избор обавезна је 
претходна провера психофизичких способности, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

пониШтеЊе дела огласа 
маШинска техниЧка Школа „15. мај“

18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-405

Оглас објављен 12.06.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место: наставник филозофије, са 30% рад-
ног времена.

економска Школа ниШ
18000 Ниш, Мајаковског 2

тел. 018/237-976

Ложач

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, машинске струке и положен 
испит за руковаоца парних котлова или централног грејања.

Хигијеничар

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: доказ о одговарајућем образовању (овере-
не фотокопије); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 6 месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и морала; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија).

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Наука и образовање
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наРодна библиотека меРоШина
18252 Мерошина, Цара Лазара 19

тел. 018/892-022

Сценски маскер власуљар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, сценски маскер власуљар (диплома). 
Испуњеност услова из чл. 6 Закона о радним односима у државним органима: 
да је кандидат држављанин Републике Србије; да има општу здравствену спо-
собност; 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; да се против њега не води истрага; најмање 3 
месеца рада у култури; извод из матичне књиге рођених.

оШ „коле РаШиЋ“
18000 Ниш, Васе Чарапића 8 б

тел. 018/242-240

Рачуновођа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; држављанство 
РС; психичка, физичка и здравствена способност за рад (доказ доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 
55/2013) - доказ прибавља школа по службеној дужности. Уз пријаву достави-
ти у овереној фотокопији: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

нови са д

Школа за основно и сРедЊе обРазоваЊе 
„милан петРовиЋ“

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 021/6616-366

Наставник разредно - предметне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог; мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл. 
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефе-
ктолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност; дипл. дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом са сметњама 
у говору; дипл. дефектолог - логопед; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Логопедије; дипл. дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије.

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипл. дефектолог олигофренолог; мастер дефектолог који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; дипл. 
дефектолог мастер који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју; мастер дефектолог који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипл. дефе-
ктолог мастер који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност; дипл. дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за специјалног рехабилита-
тора за вишеструку ометеност.

Наставник индивидуалне наставе
на одређено време до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипл. дефектолог за рад са децом са сметњама 
у говору; дипл. дефектолог - логопед; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Логопедије; дипл. дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Логопедије.

Наставник предметне наставе
професор српске књижевности и језика

УСЛОВИ: професор српске књижевности и језика.

ОСТАЛО: поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба да испуњавају 
и опште услове за заснивање радног односа: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на одређено радно место 
по конкурсу доставити: доказ о стручној спреми и уверење о држављанству. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У поступку одлучи-
вања о избору наставника, школа врши ужи избор кандидата који се упућују 
на претходну проверу психофизичких способности код надлежне службе за 
послове запошљавања. Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са траженом документацијом послати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

филозофски факултет
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Сарадник у настави за ужу научну област 
Новинарство, на Одсеку за медијске студије

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Класичне науке, на Одсеку за историју

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Педагогија, на Одсеку за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Педагогија, на Одсеку за педагогију

Асистент за ужу научну област Педагогија, на 
Одсеку за педагогију

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Романистика, на Одсеку за романистику

Виши наставник (сва звања) за ужу научну област 
Романистика, на Одсеку за романистику

Асистент за ужу научну област Романистика, на 
Одсеку за романистику

Наставник (сва звања) за ужу научну област 
Русистика, на Одсеку за славистику

УСЛОВИ: услови за избор у звање и заснивање радног односа са наставници-
ма и сарадницима предвиђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05), Правилником о ближим условима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду и Статутом Филозофског факултета у Новом 
саду. Потребна документа за пријављивање на конкурс за наставника (сва 
звања) - универзитетског професора: оверена фотокопија дипломе доктора 
наука, биографија састављена на основу упитника који се може преузети на 
сајту факултета: www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata образац 
пријаве на конкурс за избор у звање универзитетског наставника, подаци о 
досадашњем раду, као и списак стручних и научних радова, као и саме радове; 
за асистента или вишег наставника вештина: оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним и мастер студијама или магистарским студијама, потврда 
о уписаним докторским студијама или потврду да је тема докторске дисер-
тације одобрена (за кандидате који завршавају докторат по раније важећим 
прописима) - само за асистенте, биографија састављена на основу упитника 
који се може преузети на сајту факултета: www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_
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za_pisanje_referata образац пријаве на конкурс за избор у звање сарадника, 
подаци о досадашњем раду, као и списак стручних и научних радова, као 
и саме радове; за сарадника у настави: оверена фотокопија о завршеним 
основним студијама; потврда да су уписани на одговарајуће мастер академ-
ске студије (само за сараднике у настави); биографија састављена на основу 
упитника који се може преузети на сајту факултета: www.ff.uns.ac.rs/fakultet/
formulari_za_pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадника, подаци о 
досадашњем раду, као и списак стручних и научних радова, као и саме радо-
ве. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

факултет техниЧких наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Машински елементи, механизми, графичке 

комуникације и дизајн

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, машинске струке, радно искуство у 
настави и вођењу радова студената на предметима уже научне области за 
коју се бира у трајању од најмање 5 година, учешће у научно - истраживачким 
пројектима и објављени радови из области машински елементи, механизми, 
графичке комуникације и дизајн и услови прописани чл. 64 Закона о високом 
образовању.

Истраживач сарадник за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Телекомуникације 

и обрада сигнала

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке струке, дипл. инж. - 
мастер електротехничке струке, најмање три године искуства у раду у области 
развоја говорних технологија на пројектима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и услови прописани чл. 70 Закона о научноистраживач-
кој делатности.

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

основна Школа „свети киРило и методије“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор немачког језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидат треба 
да има сопствени превоз. Пријаве слати на мејл адресу. Кандидати који прођу 
у други круг биће контактирани у року од осам дана.

факултет техниЧких наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Доцент за ужу стручну, уметничку, односно научну 
област Квалитет, ефективност и логистика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, радно искуство у настави на високошколским устано-
вама у трајању од најмање 5 година на предметима уже научне области за коју 
се бира и услови прописани чл. 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Електроенергетика

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехничке, рачунарске или 
информатичке струке, искуство у области електроенергетског софтверског 
инжињеринга, 30% радног времена и услови прописани чл. 72 Закона о висо-
ком образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Аутоматика и управљање системима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке Електротехника и рачунарство, 
да кандидат поседује вишегодишње искуство у раду са студентима, искуство 
у истраживачком раду и публиковани радови у области аутоматског упра-
вљања, искуство у раду на пројектима Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и услови прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

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

оШ „вук каРаЏиЋ“
21000 Нови Сад, Радоја Домановића 24

тел. 021/6339-153

Наставник географије
са 60% норме часова, на одређено време

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/2012); да су држављани РС; да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном судском пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву послати: уверење о образовању (оверена фотокопија 
дипломе или препис), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уве-
рење о некажњавању прибавља школа, уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

UNIVERZITET „еDUCONS“
Сремска Каменица, Војводе Путника 87

тел. 021/4893-604, 4893-611

Правне науке, наставник - сва звања

УСЛОВИ: доктор правних наука, објављени научни и стручни радови, способ-
ност за наставни рад.

Монетарна економија и финансије, наставник - 
сва звања

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Монетарна економија и финансије, наставник - 
сва звања

непуно радно време (5%)

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Менаџмент, наставник - сва звања

УСЛОВИ: доктор економских или техничких наука из области менаџмента, 
објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Менаџмент, наставник - сва звања
непуно радно време

3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор економских или техничких наука из области менаџмента, 
објављени научни и стручни радови, способност за наставни рад.

Маркетинг, наставник - сва звања

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.
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Осигурање, наставник - сва звања
непуно радно време (30%)

УСЛОВИ: доктор економских наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Општа и примењена физика, наставник - ванредни 
професор

УСЛОВИ: доктор физичких наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Гео - просторне карактеристике животне средине
наставник - ванредни професор

УСЛОВИ: доктор техничких наука у области геологије, објављени научни и 
стручни радови, способност за наставни рад.

Праћење стања животне средине, наставник - 
ванредни професор

УСЛОВИ: доктор техничких наука у области геологије, објављени научни и 
стручни радови, способност за наставни рад.

Безбедност и заштита животне средине, наставник - 
ванредни професор

УСЛОВИ: доктор наука одбране, безбедности и заштите, објављени научни и 
стручни радови, способност за наставни рад.

Примењена биологија, наставник - сва звања

УСЛОВИ: доктор биолошких наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Примењена хемија, наставник - сва звања

УСЛОВИ: доктор хемијских наука, објављени научни и стручни радови, спо-
собност за наставни рад.

Сликарство, наставник - сва звања
5 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани сликар, магистар или доктор 
ликовне уметности, призната уметничка дела, способност за наставни рад.

Сликарство, наставник - сва звања
непуно радно време (30%)

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани сликар, магистар или доктор 
ликовне уметности, призната уметничка дела, способност за наставни рад.

Цртање, наставник - сва звања

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани сликар, магистар или доктор 
ликовне уметности, призната уметничка дела, способност за наставни рад.

Вајарство, наставник - сва звања
непуно радно време (20%)

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани ликовни уметник - вајар, призна-
та уметничка дела, способност за наставни рад.

Технологија сликања, наставник - сва звања

УСЛОВИ: високо образовање - дипломирани сликар, магистар или доктор 
ликовне уметности, призната уметничка дела, способност за наставни рад.

Историја уметности, наставник - сва звања
непуно радно време (5%)

УСЛОВИ: доктор наука из интердисциплинарних области уметности и исто-
ријских наука, објављени научни и стручни радови, способност за наставни 
рад.

Дигитални медији, наставник - ванредни професор

УСЛОВИ: доктор уметности - дигитални медији, објављени научни и стручни 
радови, способност за наставни рад.

Енглески језик, наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање првог степена (професор енглеског језика), 
објављени стручни радови, способност за наставни рад.

Примењена хемија, сарадник у настави

УСЛОВИ: високо образовање првог или другог степена хемијских наука или 
магистар хемијских наука, завршене студије са укупном просечном оценом 
најмање осам, способност за наставни рад.

ОСТАЛО: остали услови су прописани Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета и Правилником о условима и поступку избора наставника и 
сарадника. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, оверене копије дипломе о 
високом образовању, диплому о научном степену, списак стручних и научних 
радова и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу.

висока пословна Школа стРуковних студија
21000 Нови Сад, Владимира Перића Валтера 4

тел. 021/4854-028

Професор струковних студија за ужу научну област 
Информатика, инжењеринг и квантитативна 

анализа у економији, наставни предмет: Еколошки 
менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука; најмање 5 
референци из одговарајуће научностручне области, објављених у категоризо-
ваним домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; спо-
собност за наставни рад и држављанство Републике Србије.

Наставник страног језика за ужу научну област 
Економска теорија и политика, наставни предмети: 
Први страни пословни језик I-немачки, Први страни 
пословни језик II-немачки, Први страни пословни 
језик III-немачки и Други страни пословни језик 

немачки
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: дипломирани филолог (германиста - немачког језика и књижев-
ности) - мастер из области филолошких наука; најмање 5 референци из одго-
варајуће научностручне области, објављених у категоризованим домаћим и 
међународним научним часописима/конференцијама; способност за наставни 
рад и држављанство Републике Србије.

Професор струковних студија за ужу научну област 
Информатика, инжењеринг и квантитативна 
анализа у економији, наставни предмет: Базе 

података

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука; најмање 5 
референци из одговарајуће научностручне области, објављених у категоризо-
ваним домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; спо-
собност за наставни рад и држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу научну област Информатика, 
инжењеринг и квантитативна анализа у економији, 
наставни предмет: Системи за електронско учење

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор информатичких наука; најмање 
5 референци из одговарајуће научностручне области, објављених у катего-
ризованим домаћим и међународним научним часописима/конференцијама; 
способност за наставни рад и држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети: оверену фотокопију диплома о завршеним 
основним и последипломским студијама, биографију, списак научних и струч-
них радова, као и саме радове, уверење о држављанству.

Напомена: лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело 
против слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, 
не може стећи звање наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву 
на конкурс, сачинити извештај о пријављеним кандидатима и ставити на увид 
јавности на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавештени путем 
огласне табле и сајта школе.

Наука и образовање
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пож арЕвац

пРедШколска установа „галеб“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
4 извршиоца

Васпитач
на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године

7 извршилаца

Васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

Медицинска сестра - васпитач - приправник
2 извршиоца

Медицинска сестра васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 31.08.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, медицинска сестра - васпитач.

Спремачица
5 извршилаца

Сервирка

УСЛОВИ: осмогодишња школа - I степен.

ОСТАЛО: кандидат уз пријаву мора доставити: уверење о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци, оверену фотокопију трајног извода из 
матичне књиге рођених, диплома - сведочанство (или оверен препис) о стече-
ној стручној спреми, лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој 
способности за рад са децом - доставља се након доношења одлуке о избо-
ру кандидата, уверење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривична 
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) - прибавља Установа по 
службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

завиЧајни музеј
12300 Петровац на Млави, Српских владара 163

Директор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, Филозофски факултет (група за исто-
рију уметности, археологију, етнологију, историју), радно искуство од најмање 
три године на пословима културе, науке, образовања, положен стручни испит 
и стечено звање кустос. Уз пријаву приложити следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству, 
потврду о положеном стручном испиту и стеченом звању, радну биографију, 
уверење о држављанству Републике Србије, уверење надлеженог суда да 
против кандидата није у току ниједан кривични поступак. Докази се прилажу 
у оригиналу или у овереним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од 
стране надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

пРедШколска установа „лане”
12240 Кучево, Браће Ивковић 2

тел. 012/852-366

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат треба да испуни следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да има завршено средње 
образовање за медицинску сестру - васпитача; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од три месеца или да није правоснажном пресудом осуђен за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и другиг 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву кандидат подноси оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: диплому о стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”.

пријЕпоЉЕ

оШ „јован јовановиЋ змај“
36310 Сјеница, Раждагиња

тел. 020/480-069

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да има образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
које испуњава услове за наставника за подручје рада за педагога и психолога, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 
година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела протв полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Поред молбе са прегледом 
кретања у служби и биографских података и предлогом рада директора шко-
ле, кандидат подноси следећа документа којима доказује испуњење тражених 
услова: диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију - не старију од 6 месеци), уверење из основног суда 
да се не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), лекарско уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 
6 месеци), потврду о радном стажу у просвети, уверење о положеном испиту 
за директора установе, уверење о положеном стручном испиту или лиценци за 
наставника или стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

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



   |  Број 526  |  17.07.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs38 

сомбор

оШ „лаза костиЋ“
25282 Гаково, Краља Петра I 56

тел. 025/866-777

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

и одсуства са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове из чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања 
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; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Кандидати су обавезни да поднесу: молбу са краћим подацима о кретању 
у служби (CV); диплому, односно оверену фотокопију исте о стручној спреми; 
уверење о држављанству, односно оверен документ о истом; лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

срЕмсК а миТровица

оШ „веРа миШЧевиЋ”
22306 Белегиш, Краља Петра I 33

тел. 022/361-514, 361-292
e-mail: belegisos@ptt.rs

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да имају одговарајуће образовање у складу са 
одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да испуњавају услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 
и 55/2013) Општи услови: пријављени кандидати поред одговарајућег обра-
зовања треба да испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утвђено дискриминаторно понашање; да су држављани 
Републике Србије. Уверење о неосуђиваности прибавља школа по службе-
ној дужности, а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата (наставника), директор 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Уз пријаву приложити: диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Уверења не смеју бити старија од 6 месеци, изузев извода из матичне књиге 
рођених, уколико се ради о новом обрасцу, а фотокопије морају бити оверене. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду. Све пријаве 
са приложеном документацијом предати у секретаријат школе, у времену од 
09,00 до 12,00 сати или послати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

гимназија „сава ШумановиЋ”
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/712-529

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за дела која га чине 
неподобним за обављање послова из области образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад на радном месту наставник српског 
језика и књижевности.

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, уверење 
о неосуђиваности, CV, лекарско уверење се подноси приликом закључивања 
уговора о раду.

оШ „слободан бајиЋ паја“
22410 Пећинци, Школска 8

тел/факс: 022/436-166
тел. директора: 022/436-213

Наставник информатике и рачунарства
са 35% радног времена, за рад у Доњем Товарнику (3 
часа) и у Пећинцима (4 часа), на одређено време ради 

замене одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 став 2 тач. 4 
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 55/2013) и које је стекло назив прописан Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012). Пријављени кандидати поред одговарајућег образовања треба да 
испуњавају и следеће услове из чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013): да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да су држављани Републике Србије. Кандидати уз пријаву треба да 
приложе следеће доказе: диплому или уверење о стеченој стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству - не старије од шест месеци (оригинал или оверену 
фотокопију); оригинал или оверену фотокопију доказа да лице има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења угово-
ра о раду; проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака, за наставно особље; доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Све пријаве са документацијом доставити на адресу школе, лично 
или поштом. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Информације на број телефона: 022/436-166. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

сУбоТица

унивеРзитет у новом саду 
гРаЂевински факултет у суботици

24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Наставник у свим звањима за ужу научну област 
Инжењерска механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техникчких наука, радно искуство од 5 година у педагошком 
раду. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове пред-
виђене одредбама чл. 64 Закона о високом образовању, чл. 2 Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивање радног односа наставника 
Универзитета Нови Сад, чл. 111 Статута Грађевинског факултета у Суботи-
ци. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, диплому факулте-
та, диплому доктора наука и списак објављених радова и саме радове у про-
теклих 5 година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са доказом о испуња-
вању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факул-
тет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.
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гимназија за талентоване уЧенике 
„деЖе костолаЊи“

24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Објављује конкурс за рад на мађарском наставном језику за радна 
места:

Библиотекар

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор јези-
ка и књижевности, односно књижевности и језика, смер за библиотекарство, 
дипломирани библиотекар - информатичар, професор, односно дипломира-
ни филолог за општу књижевност и теорију књижевности, лице које испуња-
ва услове за наставника гимназије, односно стручног сарадника - педагога 
или психолога, професор народне одбране, професор, односно дипломирани 
филолог за италијански језик и књижевност, професор, односно дипломира-
ни филолог за шпански језик и књижевност, дипломирани компаративиста и 
библиотекар, мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство и информатика), мастер профе-
сор језика и књижевности (главни предмет, односно профил: библиотекар-
ство и информатика), активно знање мађарског језика.

Професор основа превођења
са 22% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм: Енглески језик и књижевност), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил: 
Енглески језик и књижевност), активно знање мађарског језика.

Професор музичке културе
са 45% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: академски музи-
чар, дипломирани музичар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипло-
мирани музички педагог, професор солфеђа и музичке културе, професор 
музичке културе, дипломирани етномузиколог, професор музичког васпитања, 
мастер теоретичар уметности, мастер музички уметник, мастер композитор. 
Лица из алинеја девете до једанаесте морају имати положен испит из Методи-
ке наставе општег музичког образовања на основним академским или мастер 
студијама, активно знање мађарског језика.

Професор историје
са 50% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VIII или VII/1 степен у занимању: ПхД - про-
фесор историје или дипломирани историчар, професор историје, дипломира-
ни историчар, активно знање мађарског језика.

Професор географије
са 10% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор гео-
графије, дипломирани географ, дипломирани географ - просторни планер, 
дипломирани професор географије - мастер, мастер географ. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, активно знање мађарског језика.

Професор физике
са 5% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор физике, 
дипломирани физичар, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за општу физику, дипломирани физичар за примењену физику, дипломира-
ни физичар - информатичар, професор физике за средњу школу, дипломи-
рани физичар - истраживач, дипломирани физичар за теорију и експеримен-
талну физику, дипломирани физичар за примењену физику и информатику, 
дипломирани физичар - професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар - при-
мењена и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - примење-
на физика и информатика - мастер, дипломирани професор физике - мастер, 
дипломирани физичар - мастер, дипломирани физичар - мастер физике - 
метеорологије, дипломирани физичар - мастер физике - астрономије, дипло-
мирани физичар - мастер медицинске физике, мастер физичар. Лице из али-
неје двадесете мора имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике, активно знање мађарског језика.

Професор француског језика
са 33% радног времена, на одређено време до 31.08.2014. 

године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор, однос-
но дипломирани филолог за француски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм: Француски језик и књижевност), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил: 
Француски језик и књижевност), активно знање мађарског језика.

Професор мађарског језика и књижевности
са 66% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор, однос-
но дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно про-
фил: Мађарски језик и књижевност), активно знање мађарског језика.

Професор немачког језика
са 86% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен у занимању: професор, однос-
но дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, професор немачког 
језика и књижевности и италијанског језика, мастер филолог (студијски про-
грам: Немачки језик и књижевност), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил: Немачки језик и 
књижевност), активно знање мађарског језика.

ОСТАЛО: поред наведених услова о врсти и степену стручне спреме, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чл. 120 и 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/2009 и 
52/2011): одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије. Послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се 
образовно - васпитни рад остварује на језику националне мањине, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на језику националне мањине или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Као докази се подносе: 
оверен препис или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену стручне спре-
ме, оверен препис или оригинал уверења о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење да је кандидат психички, физички и здравствено способан 
за рад са децом и ученицима се подноси приликом закључења уговора о раду 
и проверава се у току рада. Уверење да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање - прибавља Гимназија 
од надлежног Секретаријата унутрашњих послова, сведочанство о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на мађарском наставном језику 
или доказ о положеном испиту из мађарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Неблаговремена и непотпуна документација неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу Гимназије.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Наука и образовање
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унивеРзитет у новом саду 
гРаЂевински факултет у суботици

24000 Суботица, Козарачка 2/а
тел. 024/554-300

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, за:

Наставник у свим звањима за ужу научну област 
Хидротехника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, радно искуство од 5 година у високом 
образовању и педагошком раду. Кандидати поред посебних услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама чл. 64 Закона о високом образо-
вању, чл. 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета Нови Сад, чл. 111 Статута Грађевинског 
факултета Суботица. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију, 
диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова и 
саме радове у протеклих 5 година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, 
Грађевински факултет, Козарачка 2/а, 24000 Суботица.

унивеРзитет у новом саду 
економски факултет у суботици

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа, за:

Сарадник у звање асистент за ужу област 
Рачуноводство, анализа и ревизија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: студент докторских студије који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање осам и који показује смисао за настав-
ни рад, односно под истим условима - магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и 
друге услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), Ста-
тутом Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. године, са 
изменама и допунама од 06.03.2013. године и Правилником о избору настав-
ника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од 15.01.2013. 
године, са изменама и допунама од 07.03.2013. године. Пријаве кандидата 
са прилозима подносе се Економском факултету у Суботици, Сегедински пут 
9-11, у року од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву приложити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверен препис диплома, списак радова 
и саме радове, као и све остале доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом и Правилником. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се разматрати.

враЊЕ

пониШтеЊе конкуРса 
оШ „војвода РадомиР путник“

Џеп

Конкурс објављен 15.05.2013. године у публикацији „Послови“, 
поништава се у целости.

ЗрЕЊанин

медицинска Школа
23000 Зрењанин, Народног фронта 3

Административни радник
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11 и 55/13), као и посебне услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова Медицинске школе у Зрењанину, односно да кандидат 
има најмање 15 година (општи услов); одговарајуће образовање, односно IV 
степен стручне спреме, завршена средња школа, економска или гимназија или 
средња стручна школа; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о завршеној средњој школи и оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за подношење пријава са 
потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће бити разматране.

Напомена: с обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да канди-
дати у пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме 
или да доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се шаљу на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Народног фронта 3, са назнаком: „За 
конкурс” или се предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрења-
нин, Новосадска бб. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара 
школе, лично или на број телефона: 023/561-413.

оШ „ЂуРа јакШиЋ”
23220 Српска Црња, Краља Александра 63

тел. 023/811-007

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера, познавање рада на 
рачунару (коришћење програма Оutlook Еxpress и пакета МS Оffice - Wоrd, 
Еxcel - на основном нивоу), да кандидат није правоснажно осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за обављање послова из области рачу-
новодства, да има лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова 
доставља се пре закључења уговора о раду), да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњености овог 
услова прибавља школа), држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију) - не старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. За ближе информације обратити се на број телефона: 023/811-007.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

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

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

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

Предузетница сам од октобра 2010. године и ове године су ми сви 
послови стали и пре недељу дана сам била принуђена да предам доку-
мента за „успављивање“ агенције и за стопирање уплате свих пореза 
и доприноса. Редовно сам извршавала све своје обавезе и плаћала све 
доприносе у протекле три године пословања. Од пријатеља сам сазна-
ла за програм Националне службе за запошљавање и колико разумем 
имала бих право на три месеца новчане накнаде. Да ли у том случају 
морам потпуно да угасим фирму? У принципу, и то ми одговара, иако 
ми је овај начин деловао лакше, јер се надам да ћу поново моћи да ак-
тивирам агенцију, уколико се поново појаве послови. 
Законом о запошљавања и осигурању за случај незапослености прописани су разлози престан-
ка радног односа, односно обавезног осигурања, који представљају основ за остваривање права 
на новчану накнаду. Један од разлога је и престанак рада послодавца у складу са законом. Овим 
законом је прописано ко се не може сматрати незапосленим лицем, те се, уз друге разлоге, неза-
посленим не сматра и лице које је засновало радни однос или је на други начин остварило право на 
рад, односно незапосленим се не сматра ни лице коме мирују права из радног односа. Из наведеног 
произлази да се незапосленим не може сматрати лице које је регистровано као предузетник, чак ни 
за време за које је привремено прекинуто обављање предузетничке делатности.
У случају да се одлучите да престанете са обављањем предузетничке делатности, потребно је да 
се у року од 30 дана од дана престанка осигурања по овом основу пријавите Националној служби 
за запошљавања и поднесете захтев за остваривање права на новчану накнаду. Дужина исплат-
ног периода новчане накнаде зависи од дужине стажа осигурања, а висина од основице на коју 
сте плаћали допринос за случај незапослености, о чему ће се одлучивати у складу са правилима 
општег управног поступка.

Имам 61 годину и 26 година радног стажа. Када ћу моћи да остварим 
право на новчану накнаду у трајању од 24 месеца до пензије?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, пропи-
сано је да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уколико до 
испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању, недостаје до две године. Услови се цене на дан престанка радног односа, 
а у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском осигурању, којом приликом се утврђују 
чињенице које се односе на могућност да се у наредне две године може испунити услов за оства-
ривање права на пензију.

Имам агенцију регистровану већ 11 месеци, плаћам порез и доприносе 
редовно. Занима ме да ли ћу имати право на новчану накнаду, уколико 
после годину дана затворим агенцију?
Одредбама чл. 66 и 67 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
прописано је да лице које је било осигурано најмање 12 месеци непрекидно или с прекидима у 
последњих 18 месеци има право на накнаду ако му је осигурање престало због отварања стечаја, 
покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца, у складу 
са законом.
Како из вашег питања можемо претпоставити да намеравате затварање агенције чији сте власник, 
а допринос за случај незапослености уредно измирујете, потребно је да се у року од 30 дана од 
престанка овог осигурања пријавите на евиденцију НСЗ и поднесете захтев за новчану накнаду. Уз 
доказ о осигурању потребан је и доказ о основицама осигурања за последњих 6 месеци који прет-
ходе месецу у коме је престало осигурање. Детаљније информације можете пронаћи на интернет 
страници НСЗ.

право на новчанУ 
надоКнадУ
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Опрезно са услугама агенција за запошљавање

Једна велика компанија, врло позната не само у Србији, већ и ван наших граница, запослила је доста 
људи посредством агенције, и они сада, уместо да добијају комплетну зараду, добијају њен знатно 
мањи део –тврди председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада Владимир Гвозденовић

Уколико незапослени користе услуге агенција за запо-
шљавање, могло би им се догодити да буду плаћени за 50 од-
сто мање, него да су посао нашли без посредника, уопзорили 
су у Савезу самосталних синдиката Новог Сада.

Према подацима Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике, у Србији тренутно ради 61 оваква аген-
ција. Председник Савеза самосталних синдиката Новог Сада 
Владимир Гвозденовић, наводи како је један од драстичнијих 
случајева кршења права радника забележен баш у Новом 
Саду.

„Једна велика компанија, врло позната не само у Србији, 
већ и ван наших граница, запослила је доста људи посред-
ством агенције, и они сада, уместо да добијају комплетну 
зараду, добијају њен знатно мањи део“, каже Гвозденовић и 
додаје да таква ситуација одговара послодавцу и агенцији, 
а у ситуацији кад имамо велики број незапослених радни-
ка, они, нажалост, не могу да бирају. Синдикат је управо због 
тога тражио од Министарства рада мишљење о раду оваквих 
агенција, а одговор је био да агенција за апошљавање може 
да се бави само посредовањем у запошљвању у земљи и 
иностранству и она не може да привремено упућује запосле-
не на рад код другог послодавца, јер је то забрањено законом.

„Агенција за запошљавање може да узгуби дозволу за 
рад уколико не поштује закон. Исто тако, уколико привред-
но друштво, којем није издата дозвола за послове запошља-
вања, обавља послове посредовања у запошљавању, а ми-
нистарство дође до сазнања о томе, доставља се замолница 
тржишној инспекцији за обављање инспекцијског надзора 
над радом привредног субјекта“, објашњава Гвозденовић и 
додаје да је овакав став министарства дошао у последњем 
тренутку, јер је све више случајева да се јефтина радна снага 
преко агенције изнајмљује за зараде 50 одсто мање од пред-
виђених за то радно место.

„У овим случајевима агенција узима велики проценат и 
живи благодетан живот, а на грбачи радника који не сме да 

се буни, јер га агенција лако замени другим радником“, на-
помиње Гвозденовић.

„Закон не дозвољава овакве махинације, па крећемо у 
одлучну борбу против бахатог кршења закона“, најавио је 
Гвозденовић и додао да се на овај начин не штите само рад-
ници већ и посрнула економија наше земље која због смање-
них плаћања пореза и доприноса у овим случајевима остаје 
оштећена за вишемилионске износе на годишњем нивоу.

Компаније за изнајмљивање радника
Случна ситуација мучи и грађане Немачке, јер преду-

зећа све чешће запошљавају изнајмљене раднике. Ти јефти-
ни радници на одређено време предузећима помажу да ре-
агују на већу потражњу. Али, сами често морају да се боре и 
за она најосновнија права. У компанијама за изнајмљивање 
радника у Немачкој. Наиме, у компанијама за изнајмљивање 
радника у Немачкој тренутно је регистровано око 900.000 
људи. Допуштењем да „своје запослене изнајме другим“ 
те би компаније требале да помогну предузећима када су 
им краткорочно потребни радници. Идеја политике је била 
флексибилнија реакција на промене коњунктуре. Истовре-
мено, незапосленима је требало дати шансу да преко рада 
у компанијама за изнајмљивање радника поново да дођу до 
сталног запослења. Тако је изгледала теорија. У пракси су 
нека предузећа уочила огромну могућност уштеде на јеф-
тиним изнајмљеним радницима у односу на њихове стално 
запослене. Нарочито су компаније на подручју логистике и 
трговине покушавале да смање број стално запослених и ан-
гажују изнајмљене раднике. Трговачки ланац Schlecker, који 
је у међувремену пропао, отпуштао је стално запослене и по-
кушао поново да их запосли уз 30 посто мању плату. Таква 
пракса је у међувремену законом забрањена. Али највећи је 
проблем што се све више помоћног особља запошљава преко 
компанија за изнајмљивање радника. Чак 34 посто посла на 
том подручју обављају изнајмљени радници. Особе које раде 
преко компанија за изнајмљивање не треба да имају никакве 
посебну стручност. Оне помажу на градилиштима, попуња-
вају полице у трговинама, у складиштима слажу робу на па-
лете. И наравно, према њима се односе без поштовања.

ЦЗИ

ПОСАО ПРЕКО АГЕНЦИЈЕ,  
И ДО 50 ОДСТО МАЊА ПЛАТА
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Највећа прехрамбена компанија на свету најавила је 
помоћ да се у наредне три године у Европи запосли 
више од 20.000 особа млађих од 30 година. Компанија 
ће кроз иницијативу „Нестле у Европи“, понудити више 

хиљада места за праксу и приправништва до 2016. године.
Детаљи пројекта биће објављени у септембру, а у плану је 

подстицање партнера и добављача да понуде посао, усаврша-
вање или позиције за праксу младим незапосленим особама.

„Владе европских држава не могу саме да реше про-
блем високе незапослености младих у Европи и компаније 
морају у томе одиграти своју улогу. Могућности које пру-
жамо младим људима резултат су нашег сталног раста и 
инвестиција у Европи“, изјавио је извршни потпредседник и 
директор Нестлеа за Европу, Лоран Фреи и додао да Нестле 
пружа прилику младим људима да уче и развијају се унутар 
ове велике организације. У склопу нове иницијативе, Нестле 
ће младим талентованим људима стручних смерова, као и 
дипломцима који траже свој први посао након факултета, 
понудити позиције на свим нивоима, у свим својим послов-
ним подручјима - од а систентских позиција у фабрикама до 
оних у продаји, маркетингу и слично.

Менаџер људских ресурса компаније Нестле за Србију, 
Црну Гору, Македонију и Косово Јована Узелац истакла је да 
ће и огранак Нестле Адриатик подржату ову иницијативу.

„До краја године планирамо да унапредимо сарадњу са 
факултетима и студентским организацијама у Србији, као 
и да уведемо приправничке програме, менторства и преда-
вања Нестле стручњака на факултетима, како бисмо мла-
дим талентима помогли у њиховом даљем развоју. На овај 
начин желимо да припремимо студенте за рад у реалном 
пословном окружењу и уједно подстакнемо остале компа-
није да крену са сличним активностима“, рекла је Узелац.

Нестле у Сурчину
Важна вест за Србију је да је компанија Нестле премес-

тила производњу мајонеза из Пољске у фабрику у Сурчи-
ну. Вредност те инвестиције је 1,3 милиона евра, изјавио је 
регионални директор те компаније Ансгар Борнеман. Он је 
за нови број Магазина Бизнис казао да се очекује да ће у 
фабрици у Сурчину која је раније припадала Центропроиз-
воду, годишње да се производи више од 2.000 тона „Тomi“ 
мајонеза.

„Након 14 месеци напорног рада и инвестиције од 1,3 ми-
лиона евра, започели смо производњу у Сурчину. Производња 
мајонеза у нашим погонима позитивно ће се одразити на наше 
пословање у погледу цене, али и са аспекта квалитета и дист-
рибуције. Производња ће бити оријентисана на регион, али ће 
нам такође пружити и нове прилике за извоз“, казао је он.

Борнеман је додао да је Нестле у фебруару ове године 
почео и са производњом Халал пилећег бујона у Србији, што 
ће бити подршка за Нестле Блиски исток.

Он је нагласио и да је ове године извоз сладоледа те 
компаније у земље ЕУ (Италија, Француска, Грчка, Руму-
нија, Бугарска, Шпанија, Финска и Аустрија) бележи двоци-
френи раст у поређењу са извозом из 2012. године, што су 
веома задовољавајући резултати.

„Велики успех по питању извоза у ове земље постигао 
је сладолед Wаtermelon, који су развили и направили локал-
ни стручњаци у Србији“, нагласио је Борнеман и додао да 
је од преузимања Центропроизвода, Нестле инвестирао око 
три милиона евра како би унапредио производне процесе и 
у потпуности интегрисао тако велики систем у структуру и 
пословне процесе компаније Нестле.

„Наш циљ од дана преузимања је да оснажимо по-
стојеће производне линије и да унапредимо постројења како 
бисмо одржали највише производне стандарде, као и да обо-
гатимо регионални асортиман производа. У 2013. години на-
ставићемо са инвестицијама у фабрику у Сурчину и имамо 
чврсте извозне планове за производе из те фабрике у земље 
ЕУ“, казао је он.

A.Б.

Иницијатива компаније Нестле

Нестле ће младим талентованим људима стручних смерова, као и дипломцима који траже свој 
први посао након факултета, понудити позиције на свим нивоима, у свим својим пословним 
подручјима - од асистентских позиција у фабрикама до оних у продаји, маркетингу и слично

посао За 20.000 младих У Европи
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Конкурс за стажирање у БЦБП

 Сајмови запошљавања

Београдски центар за безбедносну политику отворио је 
конкурс за XIV генерацију стажисткиња и стажиста. Про-
грам траје шест месеци (од августа 2013. до јануара 2014. 
године), са могућношћу продужења сарадње, па и запошља-
вања. Студентима факултета друштвених наука и другима 
заинтересованим за област безбедности пружа се јединстве-
на прилика да кроз активно укључење у активности БЦБП:

- Непосредно искусе начин рада истраживачког центра 
(think-tank) који се бави питањима из области безбедности;

- Упознају се са методологијом рада и стекну искуство у 
истраживачким пројектима;

- Добију стручну подршку за самосталан истраживачки 
рад и формално напредовање у академској каријери 
(менторство);

- Користе компјутере и стручну библиотеку БЦБП која 
има преко 2000 наслова;

- Напишу текстове које ћемо објавлити у који ће бити 
објављени у БЦБП публикацијама и интернет страницама;

- Учествују у организовању конференција, семинара, 
радионица, трибина и других дешавања;

- Стекну контакте са представницима домаћих и 
иностраних државних и невладиних организација и 
академске јавности, као и доносиоцима одлука и екс-
пертима из области безбедности.

Уколико сте заинтересовани, можете послати своју 
пријаву до 22. јула 2013. године на адресу: office@bezbednost.
org са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТАЖИСТУ/КИЊУ“. 
Више појединости о програму, условима пријављивања и по-
требној документацији можете пронаћи на сајту БЦБП.

Тринаеста генерација стажиста БЦБП учествовала је у 
организацији низа великих догађаја, помагала при терен-

ском истраживању и прикупљању података за потребе ис-
траживања и усавршавала се на разноврсним радионицама 
и семинарима. Поред доприноса свакодневном раду истра-
живачког центра, комуницирали су и са медијима, учество-
вали на трибинама и објавјивали ауторске текстове у оквиру 
специјализованог билтена. Поред веома високог академског 
нивоа и професионалног приступа, стажисти су у БЦБП до-
нели и ведар дух чиме су значајно допринели квалитету це-
лог програма.

“Како желим да се усавршавам у области међународног 
права, стажирање у БЦБП сам искористила да стекнем нова 
знања из ове области. Ово искуство ће ми помоћи у даљем 
усмеравању професионалног пута”, истиче Јована Јовановић, 
која је током стажирања радила интервјуе, учествовала у ор-
ганизацији бројних догађаја, говорила на конференцији за 
медије и у радио емисији, бавила се истраживачким радом 
и обрадила тему десничарских организација у региону.

ЦЗИ

Последњих дана јуна, у Центру за културу Смедерева, 
одржан је други овогодишњи сајам запошљавања у органи-
зацији Филијале НСЗ Смедерево. Своје штандове имало је 
више од 20 послодаваца, а оглашено је укупно 140 слобод-
них радних места. Циљно је позвано више од 600 незапос-
лених лица, која су, тражећи своју шансу за запослеље, по-
тенцијалним послодавцима предали преко 800 биографија.

Поред локалних послодаваца као што су ЗЦ ,,Свети 
Лука”, Јавна комунална предузећа, Metech д.о.о, Минел 
Еним д.о.о, на сајму су били присутни и послодавци из Бе-
ограда – Zepter Internacional д.о.о, Младинска књига и ,,ЕМ 
Dip Pro Team’’. Најтраженија су била занимања медицинске, 
машинске, текстилне и пољопривредне струке, али је пот-
ражње било и за радницима без квалификација. Исказане 
су и потребе за одређеним бројем лекара, дипломираних 
економиста као и дипломираних инжењера пољопривреде 
и машинства. У присуству локалних медија и након уводног 
обраћања директорке Филијале Смедерево, Драгане Добрић 
сајам је званично отворио помоћник градоначелника за 
привреду, развој и инвестиције Првослав Недељковић.

Филијала за запошљавање Шабац је крајем јуна у холу 
Шабачког позоришта организовала Сајам запошљавања за 
особе са инвалидитетом. 

„Ово је други специјализованом сајам запошљавања. 
Намењен је незапосленима који можда имају смањену рад-
ну способност, али велику мотивацију да се ангажују не 
бирајући послове, како би сопственим трудом обезбедили 
егзистенцију“, истакао је директор филијале Бранко Фи-
липовић. Он се захвалио присутнима на учешћу, нарочито 

послодавцима који су подржали ову манифестацију и иска-
зали спремност да ангажују особе са инвалидитетом и изра-
зио наду да ће сличне акције постати традиција и доприне-
ти њиховом бржем запошљавању.  

Сајму је присуствовало око 100 особа са инвалидитетом 
и 10 послодаваца којима су одобрени јавни радови за анга-
жовање ових лица и то здравствени центри, установе кул-
туре, јавна предузећа, социјално-хуманистичке и невладине 
организације. Кроз програм јавних радова биће ангажовано 
49 незапослених лица за рад у администрацији, на грађе-
винским пословима, а ангажоваће се и молери, столари, као 
и помоћни радници на уређењу јавних површина, портири, 
чувари и спремачице. Највећи број особа са инвалидитетом 
ангажоваће ЈКП „Стари град“ - 10 и Општа болница Шабац 
– 8 лица.

ЦЗИ

ПРИЛИКА ЗА МЛАДЕ И АМБИЦИОЗНЕ

прави пУТ до посла
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Посао у Скандинавији

Запошљавање странаца постала је редовна пракса, с тим што сада радници из Источне Европе 
добијају стални посао, а не као некад привремено - само да би се премостио јаз недостатка 

сезонске радне снаге

Упркос повећаној стопи незапослености у земљи, 
данске фирме све више запошљавају раднике из 
земаља Источне и Јужне Европе. Стопа незапосле-
ности у Данској је са 2 одсто у 2008. до краја 2012. 

порасла на 6 одсто, па ипак је у прошлој години 10.000 но-
вих радника из сиромашнијих делова Европе добило стал-
ни посао.

Због тога је Министарство за запошљавање ангажова-
ло Центар за социологију Универзитета у Копенхагену да 
истражи зашто данске компаније запошљавају странце кад 
је по тамошњим мерилима забрињавајуће велики број Да-
наца без посла. Спроведеним истраживањем је утврђено да 
скоро 900 компанија радије запошљава стране него домаће 
раднике. У осам од десет предузећа је речено да је запо-
шљавање странаца постала редовна пракса, с тим што сада 
радници из Источне Европе добијају стални посао, а не као 
некад привремено, само да би се премостио јаз недостатка 
сезонске радне снаге.

„Постоје два разлога за то. Први је посвећеност стра-
них радника послу. Они су спремни да раде прековремено 
и имају веома малу стопу одсуствовања, што једно с дру-
гим даје стабилност послу. Други разлог је уштеда на трош-
ковима за радну снагу, јер страни радници који долазе из 
сиромашнијих делова Европе спремни су да раде за мање 
плате. Странци у просеку зарађују 128 круна (око 17 ЕУР) 
на сат“, каже Сорен Кај Андерсен, директор Центра за со-
циологију.

Међутим, ни сви страни радници нису једнако плаће-
ни. По подацима Министарства за запошљавање прошле 
године су Украјинци радили за просечну плату од 14.200 
данских круна (око 1.900 ЕУР), Румуни за 13,500 ДКК (1.800 
ЕУР), док је просечна месечна плата радника који су до-
шли из Бугарске износила 9.500 ДКК (нешто мање од 1.300 
ЕУР). Просечна плата Данаца износила је 30.000 круна (око 
4.000 ЕУР). Највише недостају радници са занатом и неква-
лификована радна снага. Социјална давања за незапосле-
не у Данској су толико висока да Данци који немају посао 
једноставно неће да прихвате слабо плаћене послове. Тако 
се десило да од 30 пријављених за посао у једном хотелу 
ни један није био Данац. Стога не чуди податак Удружења 

послодаваца по којем су од укупног броја запослених у хо-
телима и ресторанима 80 одсто странци.

Слично се дешава у секторима пољопривреде, грађе-
винарства и услужних делатности. Тако је више од поло-
вине радника запослених у расадницима из иностранства. 
У комуналним предузећима странци чине око 30 одсто за-
послених.

Финска тражи раднике за бербу јагода
У суседној Финској пољопривредници страхују да ће 

ове године изгубити велики део рода „националног“ воћа 
због недостатка берача јагода. Услед топлотног таласа који 
је захватио Финску, јагоде су сазреле много раније него 
што је уобичајено, али се произвођачи баш не веселе раној 
берби. Наиме, тренутно постоји велики мањак радника јер 
већина сезонских радника, углавном из Источне Европе, 
долази средином јула. Сезона бербе јагода у Финској обич-
но траје од половине јула до краја августа.

„Радници из Источне Европе вероватно не могу да до-
бију слободне дане на свом послу до половине јула, тако 
да сада имамо премало берача. По овако топлом времену 
јагоде брзо дозревају и треба их континуирано брати, у 
противном труле“, каже Исмо Рутијаинен, председник Уд-
ружења узгајивача јагода Северне Карелије.

У Северној Карелији има око 100 плантажа јагода које 
запошљавају 1.500 до две хиљаде сезонских радника. Фин-
ска, у којој су јагоде основно воће, сваке године има пробле-
ма са недостатком берача јагода, јер смештај, храна и пла-
та од 10 до 12 евра по сату више није довољна економски 
опорављеним грађанима земаља бившег Источног блока. 
Зато у последњих неколико година север Финске у сезони 
бербе јагода све више насељавају грађани јужноазијских 
земаља који тај посао сматрају исплативим упркос цени 
авионске карте.

A.Б.

СТРАНИ РАДНИЦИ ДОБРОДОШЛИ
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Трендови на европском тржишту рада

Истраживање, које Еуростат ради на сваких пет година, показало је и да је на обукама које 
су организовале компаније из ЕУ учествовала готово половина запослених од којих је више  

мушкараца него жена. На другој страни, Акциони план Европске комисије за европску индустрију 
челика има за циљ да помогне сектору који је тренутно суочен са изазовима и постави основа за 

будућу конкурентност кроз подстицање иновација, отварање радних места и запошљавање

Стручно усавршавање за своје раднике у 2010. годи-
ни је организовало 66% компанија са десет и више 
запослених у Европској унији, за шест процентних 
поена више него пет година раније, показао је нај-

новији извештај Европске статистичке службе. Запослене 
су најчешће обучавеле аустријске и шведске компаније а 
најређе пољске. 

Две трећине фирми обучава запослене
Истраживање, које Еуростат ради на сваких пет го-

дина, показало је и да је на обукама које су организовале 
компаније из ЕУ учествовала готово половина запослених 
од којих је више било мушкараца него жена. У просеку су 
обуке за запослене у ЕУ трајале 25 сати а организацији 
обука су склонији у великим него у малим и средњим пре-
дузећима.

Највећи проценат предузећа која су у 2010. години 
организовала стручно усавршавање за своје раднике за-
бележен је у Аустрији и Шведској, по 87%, а следе Вели-
ка Британија са 80%, Холандија са 79%, Белгија са 78% и 
Француска са 76%.

Истовремено је у Пољској било најмање компанија са 
обукама за запослене - 23%, у Румунији 24%, Бугарској 
31%, Летонији 40% а у Мађарској 49% свих предузећа.

У обукама, у компанијама у ЕУ које су их организо-
вале, учествовало је 48% запослених. Према подацима 
Еуростата, највећи удео радника који су се усавршавали 
регистрован је у Чешкој - 72% свих запослених у преду-
зећима која су организовале обуке, а следе Словенија са 
62%, Луксембург са 60% и Словачка са 58%. На обукама у 
компанијама у Мађарској је учествовало само 27% запос-
лених, у Литванији 31% а Аустрији и Великој Британији по 
37%. Истраживање је показало и да компаније чешће ор-
ганизују курсеве, саме или некоме повере тај посао, него 
што користе друге видове стручног усавршавања, попут 
учења кроз прелазак са једног на друго радно место и 
сл. Гледано према величини компаније, стручна усавр-

шавања за своје раднике у 2010. години организовало је, 
међу оним које су имале такве програме, 49% великих 
компанија, 45% средњих и 46% малих предузећа

На нивоу ЕУ обуке за раднике у 2010. године су у про-
секу трајале 25 сати али се њихово трајање знатно разли-
кује од земље до земље. На обукама су најмање провели 
запослени у Чешкој - 14 часова, а затим они у Летонији (15 
сати) и Шпанији (20), док су обуке најдуже трајале у Пор-
тугалији (42 сата) и на Малти (40).

У већини земаља ЕУ, показују званичне статистике, на 
обукама учествују више мушкарци него жене и просек за 
ЕУ је 38% према 36%, а разлике су највеће у Чешкој и на 
Малти. У Чешкој је на обукама било 65% мушкараца а 55% 
жена док су на Малти стручном усавршавању биле скло-
није раднице него радници - 43% према 32%. 

Обуке радника у ЕУ просечно су однела 0,8% укуп-
них трошкова рада свих компанија при чему се трошкови 
стручног усавршавања односе само на додатне издатке за 
пружање обуке. Трошкови за стручња усавршавања чини-
ли су најмање у Италији, Летонији и Румунији, по 0,4% 

ОБУКЕ И ИНДУСТРИЈА 
ЧЕЛИКА У ФОКУСУ
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укупних трошкова рада. У Француској су трошкови обуке 
у укупним трошковима рада учествовали са 1,5%, на Мал-
ти са 1,4%, у Мађарској са 1,3% а у Холандији са 1,2%. 

Истраживање је обухватило предузећа са свих 
пословних сектора искључујући пољопривреду, шумар-
ство и риболов, јавну администрацију и војну индустрију, 
обавезно социјално осигурање, шклоство, здравство и 
активности из домена социјалне заштите. Континурано 
стручно усавршавање односи се на обуке током радног 
времена и оне које је барем делом платио послодавац, по-
пут вечерњих курсева.

Оживљавање индустрију челика
Од великог значаја за европско тржиште рада је и 

акциони план Европске комисије за европску индустрију 
челика, који има за циљ да помогне сектору који је тре-
нутно суочен са изазовима и постави основа за будућу 
конкурентност кроз подстицање иновација, отварање 
радних места и запошљавање. Европска унија је други по 
величини произвођач челика у свету. У тој грани индус-
трије запослено је више од 360.000 људи а челик се у ЕУ 
производи у 500 челичана у 23 земље. Европска индус-
трија челика бележи годишњи промет од око 170 милијар-
ди евра. Комисија је предложила да се тражња челика из 
ЕУ, произведеног „код куће“ или у иностранству, подржи 
тако што ће се европским произвођачима челика обез-
бедити приступ на трећа тржишта кроз фер трговинску 
праксу. Такође, Комисија се обавезала да смањи трошкове 
индустрији, укључујући оне који произилазе из регулати-
ве. Оцењено је да су иновације, енергетска ефикасност и 

одржив производни процес кључни за продукцију наред-
не генерације производа од челика које користи европска 
индустрија. Акционим планом предвиђене су и мере за 
подршку запошљавању на сектору, као и за задржавање 
квалификоване радне снаге у европској индустрији чели-
ка. Комисија је акциони план за челик предложила први 
пут од Давињоновог плана из 1977. године. 

Потпредседник Комисије и комесар за индустрију и 
предузетништво Антонио Тајани оценио је да индустрија 
челика „има будућност која обећава“ у Европи и да даљим 
радом на развоју нових производа може да буде глобално 
конкурентна. 

„Акционим планом за оживљавање сектора челика 
шаљемо јасну поруку тој индустрији да је стратешки ва-
жан сектор за Европу и мотор раста“, истакао је Тајани.

 ЕУ је, према речима европског комесара, реална еко-
номија потребнија него икада да подстакне привредни 
опоравак и Унија планира да до 2020. године индустрија 
доприноси бруто домаћем производу са 20%.

А.Б.

Давињонов план
Европска индустрија челика суочена је са изазовима слабе 

тражње и преобилних капацитета широм света. Ту је и проблем 
високих цена енергије, али и потреба за инвестицијама ради 
преласка на „зелену“ економију.

Тражња челика у Европи сада је за 27% мања него што је 
била пре кризе а запосленост на сектору је између 2007. и 2011. 
године пала за 10%. Упркос томе, ЕУ је и даље други по вели-
чини светски произвођач челика са годишњом продукцијом 
већом од 177 милиона тона. Удео европске производње челика у 
глобалној је 11%.  Организација за економску сарадњу и развој 
прогнозира да ће до 2025. године светска тражња челика по-
расти на 2,3 милијарде тона, понајвише захваљујући тражњи са 
сектора грађевинарства, транспорта и машинства, и то посебно 
од стране економија које бележе брз привредни раст.

И крајем седамдесетих година прошлог века Европска ко-
мисија је прогласила стање кризе и са владама чланица догово-
рила се о детаљима Давињоновог плана. 

План је дело Белгијанца Етијена Давињона (Етиенне Да-
вигнон), који је био комесар за индустрију, и неке од одредби тог 
плана одговарају, како оцењују експерти, и садашњој ситуацији 
и треба их применити. И сам творац плана недавно је за белгијс-
ку штампу рекао да не разуме зашто се нешто слично не уради 
и данас. Давињоновим планом уводе се праћење производње на 
нивоу Европе и контрола цена, надзор и координација државне 
помоћи коју дају националне владе, затварање застарелих фа-
брика, охрабривање интеграција и давање новца из касе ЕУ за 
програме преквалификације радника отпуштених из челичана.
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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)


