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Подршка инклузији

ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ
Пројекат који финансира ЕУ из претприступних ИПА 
фондова има за циљ укључивање особа са интелектуалним 
и менталним потешкоћама у друштво и локалну заједницу. 
Процењује се да у Србији има између 300.000 и 400.000 људи 
којима треба ова врста помоћи

јавни радови - заПошљавање  
особа са инвалидитетом

НА ПОСАО СА ОСМЕХОМ
Поједини послодавци инсистирају на поновном ангажовању 
радника који су учествовали у реализацији јавних радова 
прошле године, јер су високо мотивисани и посвећени послу, а 
било је простора и за запошљавање нових кандидата

110 година рударства

РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ
Улагања у рударство до краја ове деценије достићи ће три 
милијарде евра, процена је надлежног министарства
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КонКретна помоћ
Јавни позив „Подршка деинституционализацији и со-

цијалној инклузији особа са интелектуалним и менталним 
потешкоћама” за подношење предлога пројеката за доде-
лу бесповратних средстава у износу од 2,55 милиона евра, 
представљен је на првој информативној сесији која је по-
четком aвгуста одржана у Медија центру у Београду. Ад-
риано Мартинс, заменик шефа Делегације Европске уније 
у Србији, поздравио је напоре које Влада Србије чини када 
је реч о деинституционализацији особа са менталним 
сметњама и додао да пројекти морају да пруже конкретну 
помоћ. „Од 2000. године ЕУ је донирала 144 милиона евра 
за подршку социјалном сектору, а 147 милиона уложено је 
у здравство”, подсетио је Мартинс.

Министар рударства Милан Бачевић је изјавио да 
држава није одустала од развојне политике да рударство 
подигне на ноге, с обзиром да само од те привредне гране 
Србија може да има значајне приходе. Бачевић је оценио 
да држава нема права да не искористи тако велику раз-
војну шансу какву има у области рударства. 

„У првих шест месеци ове године рударство бележи 
раст од скоро пет одсто у односу на исти период лане. 
Земља је богата рудама и минералима, што би могло да 
је извуче из кризе. Мора се побољшати и радно-правни 
статус запослених, јер од њиховог рада зависи успех у тој 
области”, истакао је Бачевић на састанку са рударима уп-
риличеном поводом Дана рудара, 6. августа, и обећао нова 
радна места, боље услове рада, државну контролу руда и 
минералних сировина, као и нова улагања.

На подручју Филијале Ваљево у току је реализација 
шест пројеката јавних радова на којима је ангажовано 25 
лица. Слађана Арсеновић је одмах по завршетку школе 
укључена у јавне радове 2012. године, а сада је позвана по-
ново. „Јавни радови су добра идеја и требало би што више 
послодаваца и што више људи да се укључи. Скенирамо, 
радимо оверу, писарницу, одлично смо се снашли, посао 
се обавља брзо. Запослени су кооперативни, спремни увек 
да помогну, осећамо се као део колектива и захвални смо 
што нам је пружена прилика да радимо”, каже Слађана.  

Реализација јавних радова за 2013. годину на под-
ручју Средњебанатског округа почела је 1. августа. За-
посленима на пословима јавних радова месечно ће бити 
исплаћиване зараде према степену стручне спреме, у из-
носу од 23.000 до 26.000 динара.

Редакција



Улагања у сектор малих и средњих предузећа

Највећи проблем малих и средњих предузећа је начин финансирања опстанка, а не улагање у 
развој и инвестиције. Већина новоотворених предузећа у Србији престане са радом у прве три 

или четири године

Помоћница министра финансија и привреде у Влади 
Републике Србије, Нина Самарџић, на округлом сто-
лу о улози развојних фондова и додатних извора у 
финансирању сектора малих и средњих предузећа 

(МСП) и предузетника Србије, одржаном у Привредној комо-
ри Београда, као највећу бригу МСП и предузетника наве-
ла је обезбеђивање плата запосленима и измиривање оба-
везе према држави. Самарџићева је указала да је тренутно 
највећи проблем малих и средњих предузећа начин финан-
сирања опстанка, а не улагање у развој и инвестиције и на-
гласила да већина новоотворених предузећа у Србији прес-
тане са радом у прве три или четири године, уз напомену да 
је то кључни период када треба да им се помогне да опстану.

Помоћник министра регионалног развоја и локалне са-
моуправе, Дејан Радуловић, рекао је да је последње истражи-
вање показало да само пет одсто људи могу бити предузет-
ници и додао да у Србији има 330.000 привредних субјеката, 
а да су доминантна микро предузећа.

Директор Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), Ма-
тео Патроне, подсетио је да је ова финансијска институција 
до сада у Србију инвестирала више од три милијарде евра и 
да је углавном била усмерена на јавни сектор, али да ће се 
у будућности преоријентисати на приватни сектор, односно 
сектор МСП. Патроне је потврдио да је предвиђено издвајање 
у износу од милион до 10 милиона евра за финансирање 
пројеката малих компанија које желе да раде и поручио да 
су, поред финансијске помоћи, за успешан развој и опстанак 
МСП веома значајни савети и помоћ око бизнис и финансијс-
ког плана.

Подршка развоју бизниса у Србији предвиђена је и про-
грамом ЕБРД који је ће трајати три године, финансира га ЕУ 
са 3,5 милиона евра, а спроводи ЕБРД тим за подршку малом 
бизнису. Програм ће помоћи да више од 240 компанија раз-
вије вештине и знања, постане иновативно, привуче финан-
сијере, стекне стручност и постану пословни лидери, чиме ће 
се унапредити конкурентност и продуктивност приватног 
сектора у Србији.

Од 2001. године више од 500 српских предузећа доби-
ло је помоћ тима за подршку малом бизнису и постало кон-
курентније захваљујући приступу саветодавним услугама 
међународних експерата и локалних консултаната. ЕУ је од 
2001. године финансирала програм подршке малом бизнису 
у Србији са осам милиона евра. Уз пружање саветодавних ус-
луга бизнису, ЕБРД је уложила више од 409 милиона евра у 
српска мала и средња предузећа, директно или кроз кредите 
преко локалних комерцијалних банака.

	 	 	 	 	 В.П.

ПОМОЋ КОМПАНИЈАМА  
КОЈЕ ЖЕЛЕ ДА РАДЕ

Одобрено 3,9 милиона динара за  
     предузећа у раном развоју

У оквиру Програма подршке малим предузећима и преду-
зетницима у раној фази развоја, преко Националне агенције за 
регионални развој подржано је 19 предузећа и предузетника. 
Програмом су обухваћена предузећа са седиштем на подручју 
које заостајe у развоју сектора малих предузећа и предузетника 
у односу на друге делове Србије, односно на подручју градова и 
општина Јабланичког, Пиротског, Пчињског, Борског, Зајечарс-
ког, Топличког, Рашког, Расинског, Средњебанатског и Северно-
банатског округа.

Извештаји и анализе о развоју МСП указују да су се смањи-
ли изгледи новооснованих фирми да опстану на тржишту. 
У 2011. свега 61,7% нових МСП преживело је прве две године 
пословања и наставило са радом у наредној години, што је 
знатно ниже него у 2007. години, када је овај проценат износио 
71,9%. При томе, већу стопу опстанка имају предузећа (87,6%), 
него радње (55,4%). Карактеристично је да привредни субјекти 
из мање развијених области имају нижу стопу опстанка у од-
носу на развијеније делове Србије. Примера ради, Јабланич-
ка област је остварила стопу опстанка у 2011. години од свега 
55,7%, а Рашка и Зајечарска од 56,5%, наспрам Београда, где је 
евидентирана стопа од 66% или Јужнобачке области, са стопом 
опстанка од 64%.
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Улагања у рударство до краја ове деценије достићи ће три милијарде евра, процена је 
надлежног министарства

УСрбији послује око 270 предузећа која се баве екс-
плоатацијом минералних сировина и 20 предузећа 
за геолошка истраживања минералних сировина. 
Према подацима ресорног министарства, годишње се 

у земљи ископа око 80 милиона тона руде. У рудницима са 
подземном експлоатацијом запослено је 5.500 до 6.000 рад-
ника. Међу највећим рудницима су површински коп Рудар-
ског басена „Колубара”, у саставу Електропривреде Србије и 
рудници бакра Рударско-топионичарског басена „Бор”. Про-
сечна зарада рудара у Србији и даље је ниска и за већину 
износи, према ранијим подацима, између 30.000 и 50.000 
динара.

Нова радна места
Министар рударства Милан Бачевић је изјавио да држа-

ва није одустала од развојне политике да рударство подиг-
не на ноге, с обзиром да само од те привредне гране Србија 
може да има значајне приходе. Бачевић је оценио да држава 
нема права да не искористи тако велику развојну шансу как-
ву има у области рударства. 

„У првих шест месеци ове године рударство бележи раст 
од скоро пет одсто у односу на исти период лане. Земља је 
богата рудама и минералима, што би могло да је извуче из 
кризе. Мора се побољшати и радно-правни статус запосле-

них, јер од њиховог рада зависи успех у тој области”, истакао 
је Бачевић на састанку са рударима уприличеном поводом 
Дана рудара, 6. августа, и обећао нова радна места, боље ус-
лове рада, државну контролу руда и минералних сировина, 
као и нова улагања. 

„Са компанијом ‚Битек рисорсис‘ потписаћемо споразум 
о сарадњи и геолошким истраживањима. То је државна ком-
панија која је преко страних фирми већ присутна у земљи. 
Србија има школован кадар за ту област. Наши геолози и 
рударски стручњаци признати су у свету, а млади су све 
више заитересовани за школовање на факултетима из ових 
области”, напоменуо је Бачевић.

Тешко и ризично
Да ће се на развоју рударства радити у наредном перио-

ду, потврдила је и министарка енергетике, развоја и заштите 
животне средине Србије, Зорана Михајловић, нагласивши да 
ће свака новоотворена јама за подземну експлоатацију угља 
давати од два до четири пута већу производњу од оне која се 
тренутно остварује у свих девет јама у Србији.

„То је потенцијал који ћемо искористити. Јавно преду-
зеће ‚Ресавица‘, у оквиру кога послује девет рудника са под-
земном експлоатацијом угља, може да ради и доприноси не 
само држави, већ целом друштву и привреди Србије. Јесте 
било тешко, али годину дана радимо на томе да се ‚Ресавица‘ 
извуче из проблема, заврши са дуговима, скине са субвен-

РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ

Производња не сме да трпи
„Много тога би могло да се побољша. На површинском 

копу се ради на отвореном, било да је плус 40 или минус 20, 
а производња не сме да трпи“, истиче рудар у руднику бакра 
„Мајданпек“, Зоран Сибинац. Радмило Вујић, из рудника олова 
и цинка „Рудник“, каже да у том крају нема других фабрика које 
раде. Како напомиње, тај рудник издржава преко 400 породица.

„Календарски радим 20 година, а имам 35 година стажа. 
Услови рада јесу тешки, али ми смо професионалци у свом 
послу, навикли смо на услове рада, ништа нам не пада тешко и 
практично рутински обављамо свој посао“, каже ВКВ копач-па-
лилац Зоран Станојковић, радник борске „Јаме”. „Услови рада 
јесу тешки - прашина, врућина, влага, али захваљујући добром 
односу са колегама успевамо да издржимо притисак“, додаје ру-
дар Дејан Богдановић.
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ција, да се отворе нове јаме и крене у производњу“, казала је 
Михајловићева у Сењском руднику, на прослави 160 година 
од почетка модерног рударства у Србији и Дана рудара. Ми-
хајловићева је у „Ресавици” пустила у рад метанометријску 
станицу која омогућава аутоматску даљинску контролу па-
раметара јамског ваздуха, као и праћење других технолош-
ких параметара значајних за рад рудника.

Рад у руднику није само тежак, већ је и један од најри-
зичнијих. Три самостална синдиката радника - енергетике и 
петрохемије, металаца и хемије и неметала, уједињена су у 
захтевима које су њихови претходници поставили још 1903. 
године. Желе боље услове рада, веће зараде, а пре свега ре-
шавање ситуације са бенефицираним радним стажом. Руда-
ри у Србији данас на годину дана стажа добијају бенефицију 
шест месеци због тешких услова рада. Међутим, нису ретке 

ситуације да рудар који напуни 40 година стажа не може да 
иде у пензију, јер не испуњава старосни услов.

Чист ваздух и небо
Иако се спроводе мере заштите, као и контрола и надзор 

над увођењем тих мера, и даље постоје рудници у којима је 
безбедност на ниском нивоу, посебно у онима који су прошли 
неуспешну приватизацију. Ситуација је нешто боља у РТБ 
„Бор”, од када је 2009. године стигла нова механизација и на 
површинске копове и у јаму, а просечна зарада се креће до 
70.000 динара. 

Разлога за задовољство и оптимизам има више, а о 
њима је на прес конференцији, уприличеној поводом рудар-
ског празника, говорио генерални директор РТБ „Бор” Бла-
гоје Спасковски, који је као највећи успех истакао велико 
ангажовање на раскривању рудних лежишта и истражним 
радовима, захваљујући чему се ове и наредне године очекује 
значајно повећање производње.

„Ове године очекујемо да ће производња достићи 40.000 
тона катодног бакра, следеће године ниво производње ће 
достићи 55.000 до 60.000 тона, а крајем 2015. године, уко-
лико почнемо експлоатацију рудног тела Кривељски камен 
или примарно Церово, производња ће бити већа од 80.000 
тона катодног бакра”, рекао је Спасковски и нагласио да ће 
средином наредне године бити завршена и нова топионица и 
фабрика сумпорне киселине, а радови на овим објектима се 
након краћег застоја убрзавају. 

„Са новом топионицом производња ће бити повећана, а 
Бор ће поново добити чист ваздух и небо, како је било пре 110 
година”, нагласио је генерални директор РТБ „Бор”, Благоје 
Спасковски.

 	 	 	 А.Б.

Дан рудара
Око 24.000 запослених у рударству обележило је Дан руда-

ра сећањем на 6. август 1903, када је у Сењском руднику, првој 
и најстаријој јами у земљи, која је сада у саставу „Рембаса“, по-
чео штрајк због лоших финансијских и радних услова рудара. 
Штрајкачи су се тада изборили за бољи положај и скраћење рад-
ног времена. Такође, ово је и Дан Рударско топионичарског ба-
сена „Бор” и 110 година од почетка експлоатације борског руд-
ника. Најбољим басенским радницима и ове године је уручена 
Шистекова награда, а интересантно је да је један од добитника 
жена. Реч је о управници Флотације „Мајданпек“, Јелени Ђурић. 
Дан рудара Србије и Дан компаније, 6. август, по традицији је 
време када четири зависна предузећа РТБ „Бор” у пензију ис-
праћају раднике, ове године 138 рудара. Међу запосленима који 
су стекли услове за пензију између два рударска празника су 
и 23 жене.

Друштвено одговорно
На трибини „Друштвено одговорно пословање“, одржаној 

у клубу РТБ „Бор”, стални представник Уједињених нација у 
Србији, Вилијам Инфанте, рекао је да је рударство индустрија 
која ће моћи да води развој Србије у будућности и да је Рудар-
ско топионичарски басен „Бор” покренуо ренесансу рударства 
у Србији. 

„Трансформација у компанији РТБ ‚Бор‘ током протекле три 
или четири године инспирисала је и довела до ренесансе ру-
дарства у Србији. Овај напредак свакако доноси прилив новца, 
нова радна места, добар је за раднике и Бор као град“, рекао је 
Инфанте и нагласио да друштвено одговорно пословање ствара 
бољу слику српског рударства у свету, али да у групи друштве-
но одговорних компанија има више банака и финансијских 
предузећа, али не и рударских компанија. Према његовим ре-
чима, РТБ „Бор” је једна од најуспешнијих компанија у Србији у 
друштвено одговорном пословању, која обезбеђује просперитет 
подижући еколошке стандарде.

Менаџер истраживања геолошко-истраживачке компаније 
„Авала ресурси“, која трага за ресурсима злата у околини Бора и 
Жагубице, Џастин ван дер Торн, наглашава да је запошљавање 
увек кључни проблем у подручјима у којима та компанија ради 
у Србији.

„Истраживачке и рударске активности су обично смештене 
у економски опустошеним регијама, што подразумева велику 
локалну незапосленост. Као резултат, за одржавање добрих веза 
са локалном заједницом од битног значаја је транспарентна и 
праведна пракса запошљавања“, нагласио је Џастин ван дер 
Торн.

Душан Симић, представник Друштва за истраживање и 
експлоатацију минералних сировина „Јантар група“, рекао је да 
је с обзиром на веома дуг инвестициони циклус у геолошким 
истраживањима и рударству, који траје око десетак година, за 
инвеститора јако битно да већ при доношењу одлука о истражи-
вању мора да зна шта га све чека до отварања рудника.
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Подршка инклузији особа са интелектуалним и менталним потешкоћама

Пројекат који финансира ЕУ из претприступних ИПА фондова има за циљ укључивање особа 
са интелектуалним и менталним потешкоћама у друштво и локалну заједницу. Процењује се 

да у Србији има између 300.000 и 400.000 људи којима треба ова врста помоћи

Јавни позив „Подршка деинституционализацији и со-
цијалној инклузији особа са интелектуалним и ментал-
ним потешкоћама” за подношење предлога пројеката за 
доделу бесповратних средстава у износу од 2,55 милиона  

 евра, представљен је на првој информативној сесији 
која је почетком aвгуста одржана у Медија центру у Београ-
ду. Уводна излагања одржали су проф. др Славица Ђукић 
Дејановић, министарка здравља Републике Србије, Адриано 
Мартинс, заменик шефа Делегације Европске уније у Репуб-
лици Србији и Бранкица Јанковић, државни секретар Минис-
тарства рада, запошљавања и социјалне политике.

„Oсобе са менталним сметњама често су дискриминиса-
не у друштву, чак их и породица напушта, па у психијатријс-
ким болницама остају месецима и годинама. Потребно је по-
дићи ниво услуга на локалном нивоу, како би ови људи били 
збринути када се врате у своје средине из специјализованих 
институција. Према подацима Министарства здравља, од 
158 домова здравља у Србији 74 има своје психијатре, а ради 
се на томе да их буде што више или да барем лекари опште 
праксе буду додатно обучени”, изјавила је проф. др Славица 
Ђукић Дејановић.

Адриано Мартинс, заменик шефа Делегације Европске 
уније у Србији, поздравио је напоре које Влада Србије чини 
када је реч о деинституционализацији особа са менталним 
сметњама и додао да пројекти морају да пруже конкретну 
помоћ. „Од 2000. године ЕУ је донирала 144 милиона евра 
за подршку социјалном сектору, а 147 милиона уложено је у 
здравство”, подсетио је Мартинс.

Државна секретарка у Министарству рада и социјалне 
политике, Бранкица Јанковић, као један од главних циљева 
истакла је што мањи број особа са менталним сметњама у 
установама. „Свесни смо да услови у тим установама некада 
нису онакви какве завређује људско поштовање и достојан-
ство”, истакла је Јанковићева и изразила наду да ће подршка 

ОТВОРЕНИ ЗАГРЉАЈ

О пројекту
Пројекат „Унапређење по-
ложаја корисника резиден-
цијалних установа са инте-

лектуалним и менталним потешкоћама кроз стварање услова 
за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу - Отво-
рени загрљај” финансира Европска унија из претприступних 
ИПА фондова, реализује се у сарадњи са Министарством рада, 
запошљавања и социјалне политике и Министарством здравља 
Републике Србије. Пројекат је започет у септембру 2012. и сас-
тоји се од три компоненте. Прва компонента садржи свеобух-
ватни план трансформације службе здравствене и социјалне 
заштите у заједници (укључујући финансијску и правну про-
цену, мерљиве показатеље, временске рокове, надлежна лица 
и механизме праћења) и развојни план (са јасним роковима, 
одговорним лицима, активностима, законодавним нацртима 
и очекиваним резултатима и ресурсима). Друга компонента је 
имплементација трансформацијског и развојног плана за ја-
чање капацитета на националном и локалном нивоу, у циљу по-
бољшања обима и квалитета услуга деинституционализације 
особа са менталним поремећајима. У оквиру ове компоненте 
планирано је да 50 стручњака у области здравља и социјалне 
заштите, као и минимум 500 социјалних радника и медицин-
ског особља, буде обучено за рад у тимовима који ће пружа-
ти услуге. Трећа компонента је програм доделе бесповратних 
средстава за пружање услуга здравствене неге и социјалне 
заштите у локалној заједници. Планом обуке предвиђено је да 
најмање 50 потенцијалних апликаната буде обучено да припре-
ми предлоге пројеката, прати њихову реализацију и имплемен-
тацију. Извештај о току и резултатима свих пројеката реализо-
ваних у оквиру програма се доставља два месеца пре завршетка 
пројекта.
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и пројекти који ће се реализовати уз помоћ Европске уније 
допринети да се ситуација поправи. Јанковићева је додала да 
су особе са менталним сметњама највише дискриминисане и 
да се мора радити на спречавању њихове даље институцио-
нализације. Процена је да у свету има око пола милијарде 
људи са менталним сметњама, а у Србији између 300.000 и 
400.000.

Александра Чалошевић, експерт за грантове, пред-
ставила је конкурс у присуству више од 100 представника 
здравствених и социјалних установа, локалних самоуправа, 
невладиних организација, које ће новим пројектима бити у 

могућности да реализују услуге у заједници како би се омо-
гућила деинституционализација особа са интелектуалним 
и менталним потешкоћама као и трансформација резиден-
цијалних установа. Поред министарстава здравља и рада, за-
пошљавања и социјалне политике, корисници пројекта су и 
јавне институције, приватни сектор, организације цивилног 
друштва, међународне донаторске агенције, општине, поје-
динци са менталним инвалидитетом и менталним болести-
ма и чланови њихових породица.

Грантови у износу од 50.000 до 200.000 евра, уз кофи-
нансирање од 15%, додељиваће се за пројекте који ће трајати 
од 10 до 18 месеци. Рок за подношење пријава је 31. октобар 
2013. Информативне сесије одржане су и у Новом Саду, Субо-
тици, Краљеву, Врању и Нишу.

	 В.П.

Основ за будуће партнерство
Више од 60 представника резиденцијалних и пси-

хијатријских установа, локалних самоуправа и невладиних 
организација, Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике, Делегације Европске уније у Србији, центара за со-
цијални рад и других институција из целе Србије, учествовало 
је на две консултативне сесије које су у оквиру пројектних ак-
тивности одржане крајем јуна ове године.

Састанци су одржани са циљем размене досадашњих ис-
кустава у процесу деинституционализације, како би се при-
премиле смернице за конкурс за локалне пројекте, узимајући 
у обзир потребе и потешкоће са којима се сусрећу институције. 
Са друге стране, институције, локалне самоуправе и невлади-
не организације биће у могућности да почну са припремама да 
конкуришу за локалне пројекте.

Уводну реч на сесијама одржала је др Моника Габани, вођа 
пројекта, која је представила пројектне циљеве као и главне 
изазове са којима се пројекат до сада срео. Присутнима се обра-
тила и Александра Чалошевић, експерт за грантове на пројек-
ту. Она је представила циљеве и оквир очекиваног конкурса за 
локалне пројекте, у оквиру кога ће бити додељена бесповратна 
средства - грантови у износу од 3,2 милиона евра које финанси-
ра Европска унија, уз очекивано кофинансирање од 15%.

Присутни су представили искуства и навели примере добре 
и лоше праксе у процесу деинституционализације. Заједничка 
оцена је да је неопходно пронаћи решење за одрживост будућих 
пројеката, добити финансијску и политичку подршку од стране 
локалних самоуправа. Указано је на недостатак професионал-
них вештина за пружање услуга у заједници и неопходност 
израде база података о акредитованим програмима како би се 
професионалци припремили за нове услуге. Као додатни ре-
зултат ових сесија, иницирано је успостављање мреже и могуће 
партнерство између представника различитих организација.

Ко може да одлучује?
У тематском извештају комесара Савета Европе за људска 

права, који се односи на право на пословну способност лица са 
интелектуалним и психосоматским инвалидитетом, напомиње 
се да је њихов положај једно од најважнијих питања људских 
права у Европи данас. Већина Европљана старијих од 18 година 
никада не приспитује своју способност да доноси одлуке и ода-
бира своје животне путеве. За разлику од њих, стотине хиљада 
Европљана са интелектуалним и/или психосоцијалним инвали-
дитетом стављено је под старатељство, често за цео живот. Име-
новање старатеља обично се заснива на лекарском извештају и 
у већини случајева је трајно. Губитак контроле над сопственим 
животом, који произилази из одузимања пословне способности, 
лица са инвалидитетом доводи у стање беспомоћности и зави-
сности. 

Европски комесар истиче да, ако би се у пракси остварила 
права подршка, способност таквих лица да сами бирају и тај из-
бор саопште другима могла би значајно да се развије. Искуства, 
међутим, показују да систем старатељства често омогућава 
злоупотребу старатеља и трећих лица. Поступци који воде до 
одузимања права на рад често садрже озбиљне недостатке. Чак 
и када домаће законодавство предвиђа обавештавање и прису-
ство на суду, често се овакви поступци воде без присуства особе, 
најчешће из разлога што се такво учешће сматра штетним по 
његово/њено здравље.  

Иако Европска конвенција о људским правима не говори 
директно о пословној способности, у извештају се изричито на-
води да њено одузимање представља озбиљно кршење права 
појединца на поштовање приватног живота. Ослањајући се на 
судску праксу везану за лишавање слободе, Европски суд за 
људска права утврдио је да постојање менталног поремећаја, 
чак и тешког, не може да буде једини разлог који оправдава 
одузимање пословне способности. Европски комесар истиче да 
је апсолутно неопходна промена парадигме у политици рада 
везаној за инвалидитет, која значи промену у начину на који се 
особе са инвалидитетом виде: од објекта ка субјекту, од присту-
па заснованог на правима до покровитељства у правцу оснажи-
вања, од лишавања права до подршке у оставаривању пословне 
способности.
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Неформално образовање

Услед убрзаног развоја науке и технике, али 
и економских и социјалних промена, јавила 

се потреба за сталним усавршавањем и 
савладавањем нових вештина. Образовни 

концепт добио је сасвим другачију димензију 
и сада се протеже на цео живот

Tермин „формално образовање” односи се на систем 
образовања који је организован и контролисан од 
стране државе, без обзира да ли је држава оснивач об-
разовних институција или додељује дозволе приват-

ним лицима за њихово оснивање, док се термин „неформал-
но образовање” односи на видове учења и институције које 
омогућавају стицање знања ван овог система. Услед убрза-
ног развоја науке и технике, али и економских и социјалних 
промена, јавила се потреба за сталним усавршавањем и сав-
ладавањем нових вештина, у скоро свим областима делат-
ности. Образовни концепт, услед свих ових промена, добио је 
сасвим другачију димензију и сада се протеже на цео живот, 
па је усвојен и нови термин - „целоживотно учење”. 

Сам појам довољно сликовито објашњава да модерно 
доба од појединца очекује да током целог живота стиче нова 
и усавршава постојећа знања, да би био успешнији у послу 
којим се бави, уклопљен у средину и актуелна дешавања, 
а самим тим и испуњенији, остваренији и задовољнији. По-
лазећи од школа рачунара, језика, отворених универзитета, 
преко интернета, литературе, могућности за учење постале 
су неограничене. Људи су све отворенији за нова искуства и 
храбрији у прихватању промена, па више није незамисливо 
ни у каснијим годинама променити занимање, ако то значи 
бољи посао и личну сатисфакцију. 

Неформално образовање није у супротности са формал-
ним, већ је његова битна и неопходна допуна. Како формално 
образовање није више у стању да у потпуности одговори на 
изазове модерног доба, неопходна му је подршка и оснажи-
вање. Велика предност неформалног образовања је његова 
флексибилност и самим тим прилагодљивост. Неформално 
образовање много лакше прати развој у области психологије, 
педагогије, андрагогије и других, са образовањем повезаних 
дисциплина, па су нови начини рада често прво били ис-
пробани у овој врсти образовања, а тек онда усвојени и од 
стране формално-образовног система. Велика вредност не-
формалног образовања је и у томе што промовише одређене 

друштвене вредности, и то кроз своју праксу, методологију 
и начине рада.

Неформално образовање нуди различите програме еду-
кације који се могу сврстати у две опште категорије: обра-
зовни програми (стицање различитих вештина и знања) и 
васпитни програми (учење ставова и позитивних животних 
вредности). Циљне групе којима су намењени ови програми 
су разнолике: предшколска деца која се припремају за ула-
зак у формално-образовни систем, млади и одрасли који су 
већ изашли из формално-образовног система, особе којима 
формално образовање из различитих разлога није доступно 
(маргинализоване и мањинске друштвене групе), особе које 
су напустиле формално-образовни систем пре него што су 
добиле одговарајућу диплому и звање, особе које траже по-
сао.

Сада се поставља питање у којој мери је диплома/сер-
тификат стечен у оквиру неформалног образовања валидан, 
прихваћен и вреднован од стране одређених институција и, 
што је важније, потенцијалних послодаваца. Законски окви-
ри још увек нису установљени, мада се и то ускоро очекује, 
па се неформално стечена звања и даље не уносе у радну 
књижицу. Међутим ту је CV, из кога потенцијални послода-
вац лако може да увиди каквим знањима и способностима 
располаже кандидат, па управо у радну биографиjу треба 
унети све обуке, курсеве, сертификате, знања којима поједи-
нац располаже и које је стекао, кроз било који вид образо-
вања. При пријављивању на евиденцију незапослених лица 
Националне службе за запошљавање, саветник за запошља-
вање евидентира све податке од значаја за будуће запослење 
и предлаже даљу доквалификацију, преквалификацију, по-
хађање обуке, уколико је то у складу са тренутним потреба-
ма тржишта рада. 

	 	 Извор:	Edukacija.rs

СПРЕМНИ ЗА 
ПРОМЕНЕ

Бољи квалитет живота
Схватати значај доживотног образовања значи разумети 

потребе динамичног друштва данашњице. Сваки појединац, без 
обзира на животну доб или професионални статус, мора имати 
могућност овладавања новим, разноврсним и корисним знањи-
ма и вештинама. Доживотно образовање је кључни фактор за 
повећање нивоа знања и оспособљености, али и за побољшање 
квалитета живота појединца.
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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

190

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

КиКинда

Центар за ПруЖање услуга 
соЦијалне заштите оПштине 

кањиЖа
24420 Кањижа, Петефи Шандора 44

Васпитач
за рад у дневном боравку за особе са 

инвалидитетом

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 
54/2009), кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: образовање из чл. 16 Правилника о струч-
ним пословима у социјалној заштити („Сл. глас-
ник РС“, бр. 1/2012); најмање годину дана иску-
ства на пословима заштите и збрињавања особе 
са инвалидитетом; да има психичку, здравствену и 
физичку способност за рад са особама са инвали-
дитетом; знање језика који су у службеној употре-
би у Општини. Пријаве се подносе Управном одбо-
ру Центра за пружање услуга социјалне заштите 
Општине Кањижа, 24420 Кањижа, Петефи Шан-
дора 44, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву поднети документа којима се доказује 
испуњеност услова: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми, доказ о рад-
ном искуству, уверење да се не води кривични 
поступак против кандидата, радну биографију и 
мотивационо писмо. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

КрагУјевац

оПштинска уПрава оПштине 
аранЂеловаЦ

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/701-738

Радник на пословима издавања 
употребних дозвола

за рад у Одељењу за имовинско - правне 
односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено 

- комуналне послове, на одређено време 12 
месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни 
факултет или технички факултет, познавање рада 
на рачунару, 3 године радног искуства у струци и 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Радник на пословима утврђивања и 
канцеларијске контроле пореских и 

других обавеза
за рад у Одељењу за пореске послове, на 

одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни, еко-
номски факултет или факултет за индустријски 
менаџмент, 1 година радног искуства у струци и 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе.

Радник на пословима повереника 
комесаријата за избеглице

за рад у Одељењу за привреду и друштвене 
делатности, на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, друштвеног 
смера, 3 године радног искуства у струци, поло-
жен стручни испит за рад у државним органима и 
познавање рада на рачунару.

Радник на финансијским пословима 
трезора

за рад у Одељењу за финансије и 
рачуноводство, на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски 
факултет општи смер или финансијски смер, 1 
година радног искуства у струци и положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити следећу 
документацију: извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ да се против кан-
дидата не води истрага, нити је подигнута оптуж-
ница; доказ да лице није осуђивано на безуслов-
ну казну затвора у трајању од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима (доку-
мента у оригиналу или оверене фотокопије). 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на оглас“.

лозница

оПштина круПањ оПштинска уПрава
15314 Крупањ, Маршала Тита 2

тел. 015/581-125

Финансијски послови са индиректним 
буџетским корисницима

на одређено време због повећаног обима 
посла, на период од једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних у чл. 
6 Закона о радним односима у државним орга-
нима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 79/05), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове: ВШС, економске 
струке; 1 година радног искуства; положен испит 
за рад у органима државне управе. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе ВШС - 
економске струке, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за рад у органима 
државне управе, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, лекарско уверење 
као доказ опште здравствене способности, био-

администрација и управа
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графске податке са прегледом кретања у служби 
и доказ о радном искуству, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу и доказ о испуњености других 
услова наведених у условима огласа. Пријаве са 
потребним документима слати на адресу Општин-
ске управе Општине Крупањ, у року од 8 дана од 
дана објављивања, са назнаком: „Оглас за пријем 
у радни однос на одређено време“, са називом 
радног места на које се кандидат пријављује у 
Општинску управу Општине Крупањ. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ниш

Центар за соЦијални рад оПштине 
алексинаЦ

18220 Алексинац, Буцекова 9

Вешерка (вешерка - кројачица)
за рад у Установи за децу и младе  

„Христина Маркишић“

УСЛОВИ: завршена основна школа и курс кројења 
и шивења. Уз пријаву доставити (у оригиналу или 
у овереној фотокопији): доказ о стручној спреми; 
доказ о завршеном курсу кројења и шивења; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење да кандидат није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак и уве-
рење о здравственом стању. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

уПрава за имовину и  
инсПекЦијске Послове

18000 Ниш

Послови праћења  
књиговодствене евиденције

УСЛОВИ: стечено високо образовање из стручних 
области информатичко, електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, економске или правне нау-
ке на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, основне струковне студије), односно 
на студијама у трајању до 3 године или одгова-
рајући академски или стручни назив према пропи-
сима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05); најмање 3 године радног искуства у 
струци; положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе; 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 6 месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном 
органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву 
приложе оригинале или оверене копије доказа о 

испуњености свих услова из огласа, као и оверену 
фотокопију радне књижице и оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о радном искуству у стру-
ци. Уверење о држављанству и уверење надлежне 
полицијске управе о неосуђиваности не смеју бити 
старији од 6 месеци. Уверење о општој здравстве-
ној способности (не старије од 6 месеци) - кан-
дидат ће доставити по коначности одлуке о избо-
ру. Сви кандидати који испуне услове предвиђене 
овим огласом и чија је документација благовреме-
на, потпуна и разумљива, подлежу провери знања 
из области за коју се кандидат прима у радни 
однос. Кандидати ће о датуму, месту и времену 
провере знања бити накнадно обавештени. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Управа за 
грађанска стања и опште послове, Николе Пашића 
24, Ниш.

градска оПштина Пантелеј
18103 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Комунални сарадник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска, 
трговинска, медицинска, техничка школа или гим-
назија; најмање шест месеци радног искуства; 
положен испит за рад у органима државне упра-
ве. 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 кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву доставити 
(у оригиналу или у овереној фотокопији): дипло-
му о стеченој стручној спреми; извод из матичне 
књиге рођених; потврду о радном искуству; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); уверење МУП-а да лице није 
осуђивано (не старије од 6 месеци); уверење суда 
да није подигнута оптужница или оптужни пред-
лог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

администрација и управа



   |  Број 530  |  14.08.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

нови са д

оПштинска уПрава
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1

тел. 021/6853-038

Комунални инспектор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
правни, технички или природно - математички 
факултет; положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе; положен посебан стручни 
испит за тржишног инспектора; три године радног 
искуства; услови из чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању услова огласа сла-
ти на наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

оПштина врбас месна заједниЦа 
баЧко добро Поље

21465 Бачко Добро Поље, Маршала Тита 120
тел. 021/724-109

Комунални радник

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 
24 Закона о раду, кандидат треба да поседује: 
држављанство Републике Србије, IV или III степен 
стручне спреме и радно искуство годину дана. Уз 
пријаву на оглас доставити: уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених, овере-
ну фотокопију дипломе, доказ о радном искуству. 
Пријаве слати на наведену адресу или донети 
лично, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 
15,00 часова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

Покрајински завод за соЦијалну 
заштиту

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25
тел. 021/425-836

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је стекао високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, психолошких, педа-
гошких и андрагошких наука, специјалне едука-
ције и рехабилитације, социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука; најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да достави: радну биогра-

фију, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (нови 
образац - оригинал или оверену фотокопију); 
диплому о стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију); потврду о радном искуству у струци, 
фотокопију радне књижице; уверење о некажња-
вању; програм рада за мандатни период. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

оПштинска уПрава темерин
21235 Темерин, Новосадска 326

Извршилац за послове комесаријата 
за избеглице и нормативно и планско 

- аналитичке послове у области јавних 
служби и јавних предузећа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
правни факултет, положен стручни испит за рад 
у државним органима, радно искуство две године; 
држављанство Републике Србије; општа здрав-
ствена способност; 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. Пријаве се подносе начелнику 
Општинске управе Општине Темерин. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

оПштинска уПрава тител
21240 Тител, Главна 1

тел. 021/860-165

Извршилац за достављање поште
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: I степен стручне спреме и најмање 1 
година радног искуства и да кандидат испуња-
ва услове из чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву доставити: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месци), доказ о завршеној 
школи, радну књижицу, доказ о радном искуству, 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у органу локалне 
самоуправе, лекарско уверење (не старије од 6 
месеци). Пријаве са доказима достављају се у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Пријаве сла-
ти на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

администрација и управа
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пријепоље

оПштинска уПрава оПштина нова 
варош

31320 Нова Варош, Карађорђева 32
тел. 033/63-728

Радник за послове из области израде и 
имплементације пројеката

на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен, позна-
вање рада на рачунару, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Поред наведених, кандидати 
морају испуњавати и следеће услове: да имају 
општу здравствену способност, да су држављани 
РС, да нису осуђивани за кривично дело на без-
условну 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.

сремсК а митровица

оПштина стара Пазова оПштинска 
уПрава

22300 Стара Пазова, Светосавска 11
тел. 022/310-170

Порески администратор

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем 
трајању економског смера или гимназија, 1 годи-
на радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе. Општи услови: 
да је лице држављанин Републике Србије; да је 
пунолетно; да има општу здравствену способност; 
да има прописану стручну спрему и радно иску-
ство; положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним орга-
нима. Уз пријаву на оглас приложити: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
диплому; уверење о положеном стручном испиту; 
потврду о радном искуству; уверење суда да кан-
дидат није под истрагом, односно да није осуђи-
ван за поменута кривична дела. Лекарско уве-
рење приложиће изабрани кандидат. Пријаве са 
приложеном документацијом о испуњавању сва-
ког од наведених услова (осим услова под тач. 7 
који ће изабрани кандидат доставити по пријему 
у радни однос), подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања, Општинској управи Општи-
не Стара Пазова, Светосавска 11, број телефона: 
022/310-170, локал 147. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

оПштинска уПрава оПштине инЂија
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

Шеф Одсека за трезор и рачуноводство
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије) у области еко-
номских наука или менаџмента и бизниса, односно 
основне студије у трајању од најмање 4 године, 1 
година радног искуства и положен стручни испит 
за рад у органима државне управе.

Материјално - финансијско 
књиговодство

УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем 
трајању економског смера, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит за рад у органима 
државне управе.

Послови развоја спорта и омладине

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије) у области физич-
ког васпитања и спорта, односно основне студије 
у трајању од најмање 4 године, 3 године радног 
искуства и положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе.

Матичар

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) у образовно - науч-
ном пољу друштвено - научном пољу друштвено 
- хуманистичких наука, односно основне студије 
у трајању од најмање 4 године друштвеног сме-
ра, 1 година радног искуства и положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и посе-
бан стручни испит за матичара.

ОСТАЛО: Општи услови: да је лице држављанин 
Републике Србије; да је пунолетно; да има општу 
здравствену способност; да има прописану стручну 
спрему и радно искуство; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; да није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима. Уз пријаву на оглас прило-
жити: уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; диплому; уверење о положеном 
стручном испиту; потврду о радном искуству; уве-
рење суда да кандидат није под истрагом, однос-
но да није осуђиван за поменута кривична дела. 
Лекарско уверење приложиће изабрани кандидат. 
Пријаве са приложеном документацијом о испуња-

администрација и управа
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вању сваког од наведених услова (сем услова 
под тач. 7 који ће изабрани кандидат доставити 
по пријему у радни однос), подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања, Општинској управи 
Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број теле-
фона: 022/310-170, локал 147. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

градска уПрава за урбанизам, 
комуналне 

и инсПекЦијске Послове
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-559

Послови везани за заузимање јавне 
површине и комуналне послове

у Градској управи за урбанизам, комуналне 
и инспекцијске послове Града Сремска 

Митровица, на одређено време због повећаног 
обима посла до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
високо образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године у 
образовно - научном пољу друштвено - хуманис-
тичких наука - правне науке, односно техничко 
- технолошких наука - архитектура, грађевинско 
инжењерство или друге техничке науке; 1 годи-
на радног искуства у струци и положен државни 
стручни испит. Пријаве на оглас, са доказима о 
испуњавању општих и посебних услова, у ориги-
налу или у овереној фотокопији (диплому о сте-
ченој стручној спреми, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном 
органу, уверење о положеном државном стручном 
испиту, доказ о радном искуству у струци, уве-
рење о здравственој способности - доставља иза-
брани кандидат), подносе се начелнику Градске 
управе за урбанизам, комуналне и инспекцијске 
послове Града Сремска Митровица, у Сремској 
Митровици, Светог Димитрија 13. Оглас је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

оПштина ириг оПштинска уПрава
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-600

Послови рефераде за заштиту  
животне средине

за рад у Служби за инспекцијске послове

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен, дипломске 
академске студије другог степена - мастер зашти-
те животне средине, факултет заштите животне 
средине; положен државни стручни испит; једна 
година радног искуства у државним органима.

Послови рефераде за саобраћај
за рад у Служби за инспекцијске послове

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен, основне 
академске студије у трајању од најмање четири 
године првог и другог степена из области сао-
браћаја; положен државни стручни испит; једна 
година радног искуства у државним органима.

ОСТАЛО: Општи услови за оба радна места: да 
је кандидат држављанин Републике Србије; да 
је пунолетан; да има општу здравствену способ-
ност; да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кривично дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу. Пријаве на 
оглас, са потребним доказима, доставити Служби 
за друштвене делатности, општу управу и зајед-
ничке послове, Ириг, Војводе Путника 1, у року од 
8 дана од дана објављивања.

оПштина ириг оПштинска уПрава
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-600

Послови рефераде за стамбену и 
комуналну област, путну привреду и 

грађевинско земљиште
на одређено време до повратка са функције 

одсутне раднице, у Служби за привреду и 
локални економски развој Општинске управе 

Општине Ириг

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен, високо 
образовање стечено на студијама другог степе-
на (дипломске академске студије - мастер прав-
ник), правни факултет; положен државни струч-
ни испит; три године радног искуства у државном 
органу. Општи услови: да је кандидат државља-
нин 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 држав-
ном органу. Пријаве на оглас са потребним дока-
зима доставити Служби за друштвене делатности, 
општу управу и заједничке послове, Ириг, Војводе 
Путника 1, у року од 8 дана од дана објављивања.

Обука за активнО  
тражење пОсла

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

Програмер пројектант

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидати треба 
да испуњавају: VII степен стручне спреме, при-
родно - математичког, информатичког, техничког 
или економског смера, са најмање једном годи-
ном радног искуства у струци, положен стручни 
испит. Поред посебних 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 кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве на оглас са докази-
ма о испуњавању свих горенаведених услова за 
заснивање радног односа, заинтересовани канди-
дати подносе поштом, на адресу: Градска управа 
Суботица - Пријава на оглас, Трг слободе 1 или 
лично у Градски услужни центар Града Суботице, 
приземље, Трг слободе 1. Документацију којом се 
доказује испуњеност услова из огласа кандидати 
подносе у оригиналу или као оверене фотокопије 
или ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено поднете 
пријаве неће бити узете у обзир приликом одлучи-
вања о избору кандидата.

ваљево

градонаЧелник града ваљева
14000 Ваљево, Карађорђева 64

тел. 014/294-781

Интерни ревизор
за рад у Служби интерне ревизије

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат државља-
нин Републике Србије, да је пунолетно лице, да 
има општу здравствену способност, да није под 
истрагом и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Посеб-
ни услови: стечено високо образовање из области 
економских или правних наука на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године; 
положен испит за овлашћеног интерног ревизора 
у јавном сектору; најмање три године на посло-
вима ревизије, интерне контроле или рачуно-
водствено - финансијским пословима. Уз пријаву 
на оглас кандидати подносе следећу документа-
цију: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о положеном испиту за 
овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, 
доказ о радном искуству, уверење да се не води 
истрага, уверење да лице није осуђивано за кри-
вична дела на безусловну казну затвора у трајању 
од 6 месеци, лекарско уверење здравствене уста-
нове, личну и радну биографију. Пријаве са ком-
плетном документацијом доставити у затвореној 
коверти, на адресу: Градоначелник Града Ваљева, 
14000 Ваљево, Карађорђева 64, са назнаком: „За 
избор кандидата - интерни ревизор - пријава на 
оглас - не отварај“. Пријаве доставити поштом или 
лично, на шалтер писарнице (у приземљу Градске 
управе за локални развој, привреду, урбанизам и 
комуналне послове).

зајечар

Центар за соЦијални рад „сокобања“
18230 Сокобања, Немањина бб

тел. 018/830-436

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно основне студије у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: 
дипломирани социјални радник и најмање 5 годи-
на радног искуства у струци. Уз пријаву кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс (радну 
биографију), диплому о стеченој стручној спреми, 
потврду о радном искуству у струци, програм рада 
за мандатни период. Кандидати треба да доста-
ве и доказе о испуњавању општих услова који 
их чине подобним за рад у установама социјалне 
заштите: да су пунолетни (извод из матичне књи-
ге рођених), да су држављани РС (држављанство - 
не старије од 6 месеци), да поседују организатор-
ске способности, да нису осуђивани и да се против 
њих не води кривични поступак. Пријаве са одго-
варајућом документацијом подносе се у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир. Пријаве на конкурс доставити 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За избор 
директора“.

администрација и управа
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 Трговина и услуге

трговина на велико „ратекс н“
34321 Церовац, Рачански пут бб

тел. 065/8309-105

Извршилац за дистрибуцију млека и 
прехрамбених производа

на одређено време 3 месеца (могућност 
заснивања радног односа на неодређено 

време)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; поседовање возачке дозволе „Ц“ кате-
горије, са радним искуством од 2 године; лица до 
35 година старости; рад на терену и ноћни рад. 
Лица заинтересована за рад треба да се јаве на 
број телефона: 065/8309-105, особа за контакт: 
Радивој Јовић, најкасније до 23.08.2013. године.

Dоо „IC CERTIFICATION CENTER“
21000 Нови Сад, Школска 3

е-mail: zoranmijakovac@institut.cо.rs

Лице за безбедност и здравље на раду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер заштите на раду, дипломирани инжењер 
технологије, машинства или електротехнике, 
знање рада на рачунару, знање енглеског језика, 
возачка дозвола „Б“ категорије, положен испит о 
практичној оспособљености за послове безбедно-
сти и здравља на раду, радно искуство 36 месе-
ци на пословима безбедности и здравља на раду, 
пробни рад 3 месеца. Рок за пријављивање је 15 
дана.

ауто-куЋа „видаковиЋ“
24000 Суботица, Браће Радића 51

тел. 063/512-639

Продавац резервних делова
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машин-
ске струке, основи рада на рачунару, возачка 
дозвола „Б“ категорије, мађарски језик - средњи 
ниво, пробни рад 3 месеца. Радни однос се засни-
ва на одређено време са могућношћу заснивања 
сталног радног односа након истека пробног рада. 
Пожељно: пол мушки, до 40 година старости. 
Заинтересована лица могу да се јаве на горенаве-
дени број телефона ради заказивања термина за 
разговор. Лице за контакт: Владимир Видаковић. 
Оглас је отворен 10 дана од дана објављивања.

„аRTHUR SOLAR“ Dоо
24000 Суботица, Мајшански пут 134/6

тел. 064/3476-106
e-mail: solar.marketing.rs@gmail.com

Комерцијални техничар на терену
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, дељење 
летака и комуникација са тржиштем, мађарски 
језик - почетни и средњи ниво, теренски рад, рад 
ван просторија послодавца, пробни рад 1 месец. 
Рок за пријаву је до 01.09.2013. године.

SZR „DESAGO“
11070 Нови Београд, Стојана Аралице 17

тел. 065/227-09-78

Сервисер за поправку - VCR, аудио и 
DVD

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротех-
ничар, радно искуство 12 месеци. Пријаве слати у 
року од 15 дана од дана објављивања.

 Грађевинарство и индустрија

„Финагро” доо рашка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и еви-
денција процеса производње у млекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техно-
лог прераде млека, најмање 12 месеци радног 
искуства у струци, пожељно поседовање лицен-
це ХАСАП (HACCP), рад у сменама, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и еви-
денција процеса производње у пекари.

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

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

трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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„MANAGE HRS“ DOO
11000 Београд, Маршала Бирјузова 8/IV

е-mail: оffice@manage.cо.rs

Business development junior - програмер
на одређено време, замена лица „Прва шанса 

2011“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, програмер 
информационог система, дипломирани информа-
тичар, дипломирани математичар, мастер матема-
тичар, дипломирани инжењер електротехнике за 
рачунарску технику, мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, поседовање возачке дозволе 
„Б“ категорије, знање енглеског језика, пожељно 
знање C#, SQL, АSP; лица до 30 година старости 
(замена лица по програму „Прва шанса 2011“, до 
истека уговорене обавезе).

Дипломирани инжењер организационих 
наука - асистент за област консалтинга
на одређено време, замена лица „Прва шанса 

2010“

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, мастер 
инжењер организационих наука, дипломира-
ни инжењер организационих наука, поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије; лица до 30 година 
старости (замена лица по програму „Прва шанса 
2010“, до истека уговорене обавезе).

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 31.08.2013. годи-
не. Заинтересовани кандидати шаљу пријаве на 
наведену мејл адресу.

 Mедицина

наЦионална слуЖба за 
заПошљавање

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА ДРЖАВЉАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ

у складу са Споразумом о посредовању и привре-
меном запошљавању радника, држављана Репу-

блике Србије у Савезној Републици Немачкој

РАДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за ста-
ра лица на месту асистента за здравствену негу, 
до признавања дипломе у СР Немачкој, а после 
признавања дипломе - рад на пословима квали-
фикованог здравственог радника.

Услови за кандидате: На оглас се могу јавити 
незапослени и запослени кандидати, без обзира 
да ли су пријављени на евиденцију Националне 
службе за запошљавање.

Образовање:
- степен образовања: минимум средња медицин-
ска школа (IV степен);
- образовни профил: медицинска сестра - техни-
чар општег или педијатријског смера.

Посебна знања и вештине:
- познавање немачког језика на минимално А2 
нивоу, према Европском референтном оквиру за 
језике;
- предност ће имати кандидати са знањем немач-
ког језика на Б1 нивоу или вишем, према Европс-
ком референтном оквиру за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/
техничара општег или педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском 
референтном оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често упо-
требљаване изразе који су у вези са областима 
непосредног значења (на пример: информације о 
личности и породици, куповини, раду и непосред-
ном окружењу). У стању је да се споразуме у јед-
ноставним, рутинским ситуацијама које се односе 
на једноставну и директну размену информација 
о познатим и уобичајеним стварима. У стању је да 
једноставним речима опише своје порекло и обра-
зовање, непосредно окружење и ствари везане за 
непосредне потребе.

Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садр-
жаје када се употребљава јасан стандардни језик 
и када се ради о познатим садржајима везаним за 
посао, школу, слободно време, итд. У стању је да 
се снађе у највећем броју ситуација са којима се 
сусреће током путовања у земље немачког говор-
ног подручја. У стању је да се јасно и смислено 
изрази о познатим темама и областима личног 
интересовања. У стању је да говори о искустви-
ма и доживљајима, да опише своје снове, наде и 
циљеве и да укратко образложи своје планове и 
ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандидати 
са радним искуством у струци. Пожељно је да рад-
но искуство у струци није дуже од 3 године.

Услови рада и боравка

Врста радног односа: 
- на одређено време, на позицији асистента за 
здравствену негу, односно до нострификације 
дипломе за здравственог радника;
- након нострификације дипломе радни однос се 
може засновати и на неодређено време на пози-
цији здравственог радника, а запослени има 
могућност да након одређеног периода, у скла-
ду са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, 
поднесе захтев за добијање сталне боравишне 
дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са пози-
тивним прописима СР Немачке, нострификација 
дипломе за здравственог радника је обавезна 
најкасније у року од 12 месеци од заснивања рад-
ног дноса на одређено време.

Грађевинарство и индустрија / медицина
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Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) 
- до признавања дипломе за здравственог радни-
ка, уз одређена регионална одступања.

Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује 
смештај и исхрану, односно пружа подршку у про-
налажењу истог, а запослени у целости или делом 
партиципира у трошковима.

Трошкови превоза: Трошкове превоза на рела-
цији Република Србија - СР Немачка сноси посло-
давац.

Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример 
за писање пропратног писма видети на сајту 
НСЗ);

- радна биографија/CV на немачком и српском 
језику (примере за писање радне биграфије на 
немачком и српском језику можете видети на 
сајту НСЗ);

- диплома завршене школе (оверена копија);
- доказ о положеном стручном испиту (оверена 
копија);

- доказ о радном искуству (копија радне књижи-
це или потврда од послодавца);

- сертификат о стеченом знању немачког језика, 
за кандидате који поседују сертификат (копија).

Непотпуна документација неће бити разма-
трана.

Начин конкурисања и селекције кандидата

Кандидати који су пријављени на евиденцију 
Националне службе за запошљавање потребна 
документа достављају филијали НСЗ у којој су 
пријављени, лично или поштом, на адресу филија-
ле, са назнаком: „За запошљавање радника за 
здравствену негу у СР Немачкој”.

Кандидати који нису пријављени на евиденцију 
Националне службе за запошљавање потребна 
документа достављају поштом, на адресу: Нацио-
нална служба за запошљавање, Дечанска 8, са 
назнаком: „За запошљавање радника за здрав-
ствену негу у СР Немачкој”.
Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
о месту и термину обављања интервјуа за посао 
са представницима немачке службе за запошља-
вање. Разговор ће се водити на немачком језику. 
Након обављеног интервјуа биће организовано 
језичко тестирање.

Кандидати који од стране представника немач-
ке службе за запошљавање буду изабрани након 
интервјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win” 
- регионалне сарадње на миграцији рад-
не снаге, који ће кандидатима пружати подрш-
ку у припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР 
Немачкој. Пројекат „Triple Win” - у организацији 
немачке службе за запошљавање (БА) и Немач-
ког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ), нуди 
подршку кроз курсеве језика, као и петодневни 
курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да 
доставе додатну документацију, након 
укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:
- свом саветнику за запошљавање у филија-
ли НСЗ

- позивном центру НСЗ на број 0800/300-
301 (позив је бесплатан)

- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок за достављање документације је 30. 
август 2013. године.

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 делат-
ност.

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

медицина
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оПтика „Фокус-ленс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 сте-
пен или дипломирани дефектолог - тифлолог 
- VII/1 степен, радно искуство није битно; обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места. Заинтересовани кандидати 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 јези-
ка (почетни ниво). Остали услови у договору са 
послодавцем. Конкурс је отворен до попуне рад-
них места. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на горенаведени број телефона, лицу за кон-
такт: Снежани Вуковић.

оПшта болниЦа „свети лука“
11300 Смедерево, Кнеза Михајла 51

тел. 026/223-522, лок. 167

Клинички лекар
са положеним стручним испитом, за рад на 

интерном одељењу Сектора за интернистичке 
гране медицине, са пробним радом од 3 

месеца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
VII/1 степену стручне спреме, доктор медицине, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту и оверену фотокопију лиценце за рад 
у струци. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама писарници болнице или поштом на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

дом здравља раковиЦа
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виши рендген техничар

Опис послова: врши стручне и административне 
послове у вези са специјалном рендгенографијом 
органа, интравенском холецистографијом, интра - 
венском пијелографијом, води рачуна о апарати-
ма са којима ради, требује филмове и остали мате-
ријал, ради све послове Ro техничара са средњом 
стручном спремом, бави се здравствено - васпит-
ним радом, ради и друге послове по налогу начел-
ника службе коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: виша медицинска школа - одсек за Ro 
техничаре/висока здравствена школа струковних 
студија - струковни медицински радиолог - VI/1 
степен стручне спреме, положен стручни испит.

Доктор опште медицине
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог

Опис послова: организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља осигураних лица, 
откривању и сузбијању фактора ризика за наста-
нак болести, обавља превентивне прегледе, мере 
и поступке, укључујући и здравствено васпитање, 
који су утврђени као право из обавезног здравстве-
ног осигурања, обавља прегледе и дијагностику, 
одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења 
и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица, указује хитну медицин-
ску помоћ, упућује осигурано лице на амбулантно 
- специјалистичке прегледе или у другу одгова-
рајућу здравствену установу, односно код другог 
даваоца здравствених услуга са којим је закљу-
чен уговор о пружању здравствене заштите, пре-
ма медицинским индикацијама, прати ток лечења 
и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења осигураног лица и упућује осигурано лице 
на секундарни и терцијарни ниво здравствене 
заштите, одређује врсту и дужину кућног лечења 
и прати спровођење кућног лечења, прописује 
лекове и медицинска средства, као и одређене 
врсте медицинско - техничких помагала, спро-
води здравствену заштиту из области менталног 
здравља, води прописану медицинску документа-
цију о лечењу и здравственом стању осигураног 
лица, у складу са законом, даје оцену о здравстве-
ном стању осигураног лица и упућује осигурано 
лице на оцену радне способности, односно инва-
лидности, у складу са законом, утврђује дужи-
ну привремене спречености за рад због болести 
и повреде осигураника до 30 дана спречености 
за рад и предлаже првостепеној лекарској коми-
сији продужење привремене спречености за рад, 
осим ако законом није другачије одређено, пред-
лаже првостепеној лекарској комисији да утврди 
потребу за рад осигураника са скраћеним радним 
временом у току лечења, у складу са законом, 
утврђује потребу да осигурано лице има пратио-
ца за време путовања, утврђује потребу одсуство-
вања осигураника са посла ради неге члана уже 
породице, у складу са законом, даје мишљење о 
томе да ли је осигураник намерно проузроковао 
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неспособност за рад, односно да ли је оздрављење 
намерно спречио, даје налаз и мишљење о здрав-
ственом стању осигураног лица на основу чега 
се издаје потврда о здравственом стању осигура-
ног лица ради коришћења здравствене заштите у 
иностранству, одређује употребу и врсту превоз-
ног средства за превоз болесника, с обзиром на 
његово здравствено стање, врши друге послове у 
вези са остваривањем права из здравственог оси-
гурања у складу са уговором између Републичког 
завода, односно филијале и даваоца здравствених 
услуга, обавља и друге послове по налогу начел-
ника службе, коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицински факултет - VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог

Опис послова: ради све послове медицинске сес-
тре - техничара са средњом стручном спремом, 
требује ампулиране лекове и потрошни материјал, 
стара се о правилном чувању, утрошку и роковима 
важности лекова, учествује у изради и извршењу 
планова рада, изради извештаја и анализа здрав-
ственог стања популације, врши обуку приправ-
ника и млађих техничара, обавља и друге послове 
по налогу начелника службе и главне сестре, који-
ма одговара за свој рад.

УСЛОВИ: виша медицинска школа/висока здрав-
ствена школа струковних студија - VI/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка привремено 

одсутног запосленог

Опис послова: врши прихват пацијената и при-
прему медицинске документације, води дневне и 
текуће евиденције рада и прописану медицинску 
документацију, учествује у вакцинацији и примени 
ординиране терапије, учествује у обављању сис-
тематских прегледа, припрема материјал и врши 
стерилизацију инструмената, узима биолошки 
материјал за лабораторијске анализе, учествује 
у спровођењу мера реанимације, помаже лека-
ру код прегледа и интервенција (обрада рана, 
стављања фиксационог завоја), скидање конаца и 
копчи, давање серума и других лекова, инцизија, 
транспортне имобилизације, обрада опекотина 
и инјекција, обавља и друге послове по налогу 
начелника и главне сестре службе, којима одго-
вара за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МS Оffice и 
Windows окружење).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи/школи струковних студија 
(кандидати који конкуришу за радно место виши 
рендген техничар) - заснивање радног односа на 
неодређено време; фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету (кандидати који кон-
куришу за радно место доктор опште медицине), 
односно фотокопију дипломе о завршеној вишој 
медицинској школи/школи струковних студија 
(кандидати који конкуришу за радно место виша 
медицинска сестра - техничар), односно фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи (кандидати који конкуришу за радно место 
медицинска сестра - техничар) - заснивање рад-
ног односа на одређено време. За све кандидате: 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дозволе за рад - лиценцу издату 
од надлежне коморе (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу), уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење издаје суд), извод из евиденције Нацио-
налне службе за запошљавање (за кандидате који 
се налазе на евиденцији Националне службе за 
запошљавање), кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација које могу бити 
важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран пре закључивања уговора о 
раду дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима. Одлука 
о избору биће објављена на огласној табли испред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, 
Краљице Јелене 22 у Београду (Раковица). Прија-
ве слати поштом на адресу: Дом здравља Ракови-
ца, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назна-
ком: „За оглас“ или лично доставити у писарницу 
Дома здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22.

универзитетска деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипло-
ме о положеном стручном иситу; оверену фотоко-
пију радне књижице. Пријаве слати у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на одређено време по основу 
замене - 2 извршиоца“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

медицина
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институт за кардиоваскуларне  
болести „дедиње“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3601-615

Лекар специјалиста клиничке биохемије

УСЛОВИ: медицински факултет, просечна оцена 
преко 08,00; специјалиста клиничке биохемије; 
5 година радног искуства. Кандидати уз пријаву 
подносе неоверене доказе о испуњавању услова: 
диплому о завршеном факултету и доказ о поло-
женом стручном испиту; уверење о положеном 
специјалистичком испиту; фотокопију радне књи-
жице са кратком радном биографијом.

Радиолошки техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, 
смер за радиолошке техничаре; 6 месеци рад-
ног искуства; положен стручни испит; познавање 
рада на рачунару; обученост за извођење про-
цедура из делатности Института. Кандидати уз 
пријаву подносе неоверене доказе о испуњавању 
услова: диплому о завршеној медицинској школи; 
доказ о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице са кратком радном биографијом.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа - 
лабораторијски смер; 2 године радног искуства; 
обученост за извођење процедуре из делатности 
Института. Кандидати уз пријаву подносе нео-
верене доказе о испуњавању услова: диплому о 
завршеној вишој или средњој медицинској школи; 
доказ о положеном стручном испиту; фотокопију 
радне књижице и кратку радну биографију.

Трансфузијски техничар

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, 
положен специјалистички испит за медицинског 
техничара за рад у трансфузији крви; 2 године 
радног искуства. Кандидати уз пријаву подносе 
неоверене доказе о испуњавању услова: диплому 
о завршеној вишој или средњој медицинској шко-
ли; доказ о положеном стручном испиту; фотоко-
пију радне књижице и кратку радну биографију.

ОСТАЛО: Одлука о избору биће донета у року 
од 30 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву доставити у затвореној ковер-
ти, са назнаком радног места за које се конку-
рише, на наведену адресу Института. Пријаве се 
подносе до 12,00 часова последњег дана истека 
рока, без обзира на начин достављања.

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 обавезни да доставе писа-
ну пријаву на конкурс са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији ортопедије вилица, 
фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком 
факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и потврду да се против лица не 
води судски поступак и да није осуђивано. Прија-
ве са потребном документацијом достављати у 
затвореним ковертама на горенаведену адресу, 
правна служба, са назнаком: „За конкурс”. Конкурс 
је отворен до попуне радног места. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Лице за контакт: Љиљана Печенковић.

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; поло-
жен стручни испит; лиценца за лекаре; обезбеђен 
смештај; обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
се на горенаведени број телефона или електрон-
ским путем обраћају особи за контакт: др Милану 
Динићу.

дом здравља „нови сад“
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Специјалиста радиолог
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и спе-
цијализација из радиологије - VII/2 степен стручне 
спреме, положен стручни испит; положен специја-
листички испит; посебна здравствена способност 
за рад са изворима јонизирајућих зрачења. Крите-
ријуми за оцену кандидата: просечна оцена током 
студија; дужина студирања; радно искуство у 
струци; положен испит за научно звање магистра 
или доктора наука ако кандидат поседује наведе-
на знања. Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу освојеног броја бодова приме-
ном датих критеријума. Кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети: оверену фотоко-

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша праВа адреса:
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пију дипломе о завршеном факултету и додатним 
образовањима (дипломе, сертификати, потврде 
и сл), оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту, доказ о радном 
искуству у струци након положеног стручног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите 
или потврду о волонтерском стажу, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству. 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама, на наведену адресу, 
са назнаком: „За јавни оглас - радно место спе-
цијалиста радиолог на неодређено време“. Прија-
ве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом биће одбијене као неисправне. Рок за 
пријављивање је 10 дана.

дом здравља гроЦка
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће потребне услове: завршен 
медицински факултет - VII/2 степен стручне спре-
ме, положен специјалистички испит за рендгеноло-
га, положен стручни испит, лиценца за рад. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о завршеној стручној спре-
ми, диплому о завршеној специјализацији, дипло-
му о положеном стручном испиту, лиценцу за рад, 
фотокопију личне карте и кратку биографију. Како 
достављену документацију не враћамо кандидати-
ма, 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.

здравствени Центар уЖиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Виши радиолошки техничар
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на 

одређено време ради замене запослене на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
виша медицинска школа одговарајућег смера и 
положен стручни испит. Потребна документа-
ција: молба за пријем са тачно назначеним рад-
ним местом на које се конкурише; оверена фото-
копија дипломе о завршеној вишој медицинској 
школи; оверена фотокопија потврде о положеном 
стручном испиту и кратка биографија. Пријаве са 
потребном документацијом и прецизном назна-
ком на које радно место се конкурише подносе 
на горенаведену адресу. На основу чл. 36 Закона 
о раду и чл. 18 Правилника о систематизацији и 
организацији Здравственог центра Ужице, проб-
ни рад траје 2 месеца. Одлуку о пријему донеће 
директор Здравственог цента, у року од 30 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

дом здравља
12240 Кучево, Жике Поповића бб

Дипломирани правник

Опис послова: стручно креира опште акте; само-
стално израђује елаборате и информације у вези 
са применом закона и других прописа, стара се и 
упозорава на правилну примену закона и општих 
аката, консултант је пословодном органу; спрово-
ди едукацију кадрова на правним и администра-
тивним пословима; учествује у судским спорови-
ма; припрема нацрте одлука за органе управљања, 
обавља и друге послове из домена своје струке по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршен правни факултет и најмање три 
године радног искуства на пословима дипломира-
ног правника. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном правном факул-
тету и потврда о радном стажу.

Дипломирани економиста

Опис послова: врши унос података из уговора о 
раду, решења, радних листа и пратеће докумен-
тације на основу којих се врши обрачун зарада 
и накнада зарада, врши обраду зарада (уговори 
о делу, боловање, годишњи одмор, превоз, јуби-
ларне награде, отпремнине и слично); саставља 
збирну рекапитулацију за сваку исплату; попуња-
ва законом и другим актима прописане обрасце 
за исплату зарада и накнада зарада укључујући 
и М4 образац; издаје одговарајуће потврде запос-
ленима; обавља послове везане за евиденцију и 
попис имовине и залиха; припрема документацију 
потребну за спровођење јавних набавки; обавља 
и друге послове из домена своје струке по налогу 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршен економски факултет. Потреб-
на документација: оверена фотокопија дипломе о 
завршеном економском факултету.

Доктор стоматологије
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: обавља стоматолошке прегледе и 
интервенције из домена доктора стоматологије; 
одређује и прописује терапију; обавља здравстве-
но просвећивање; сарађује са специјалистима по 
питању даљег лечења; обавља и друге послове из 
домена своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет и поло-
жен стручни испит. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеном стомато-
лошком факултету и оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту. Уколико је канди-
дат био у радном односу дужан је да достави и 
лиценцу.
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ОСТАЛО: За сва радна места потребно је достави-
ти и извод из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци) или оверену фотокопију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са биографијом и потреб-
ном докумантацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Кучево, Жике Поповића бб, са назнаком: 
„Пријава на оглас за радно место _______________ 
под редним бројем ______“.

дом здравља ПоЖареваЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Специјалиста ортопедије вилице и зуба
са половином радног времена, на одређено 

време од 6 месеци

Опис послова: обавља специјалистичке прегле-
де вилица и зуба код деце и утврђује потребу за 
израдом ортопедских апарата; обавља анализу 
свих ортодонтских, мобилних и фиксних модела 
и одређује њихову терапију; обавља коректуру 
израђених ортопедских апарата; ради и друге 
послове своје струке.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова 
потребно је испуњавати и следеће услове: завр-
шен стоматолошки факултет и положен специја-
листички испит из ортопедије вилице и зуба. 
Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеном стоматолошком факулте-
ту, оверена фотокопија уверења о положеном 
специјалистичком испиту из ортопедије вилице и 
зуба, оверена фотокопија лиценце, извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци) или 
оверена фотокопија. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адресу: 
Дом здравља Пожаревац, Јована Шербановића 
12, са назнаком: „Пријава на оглас за специја-
листу ортопедије вилице и зуба“.

Поништење конкурса 
установа за одрасле и старије 

„гвоздан јованЧиЋевиЋ“
Велики Поповац

12300 Петровац на Млави

Конкурс објављен 07.08.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: директор.

дом здравља  
„др милорад влајковиЋ“

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине
на одређено време до 3 месеца, за рад у 

Служби за здравствену заштиту одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију доз-
воле за рад - лиценце, радну биографију. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на наведену адресу или лич-
но доставити у писарницу Дома здравља Барајево.

дом здравља
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/830-118

Дипломирани фармацеут
на одређено време до осам месеци, за рад у 

апотеци Дома здравља Сокобања

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет и 
положен стручни испит. Уверење о здравственом 
стању подноси се после извршеног избора.

здравствени Центар уЖиЦе
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дома здравља Прибој, на одређено 

време ради замене запослених на дужем 
боловању

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на 

одређено време ради замене запослених на 
дужем боловању

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет и положен стручни испит. 
Потребна документација: молба за пријем са тач-
но назначеним радним местом на које се конку-
рише; оверена фотокопија дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверена фотокопија 
потврде о положеном стручном испиту и кратка 
биографија.

Медицинска сестра   
техничар општег смера

за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на 
одређено време ради замене запослених на 

дужем боловању
5 извршилаца

Обука за активнО  
тражење пОсла

медицина
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УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, завр-
шена средња или виша медицинска школа одгова-
рајућег смера, положен стручни испит. Потребна 
документација: молба за пријем са тачно назначе-
ним радним местом на које се конкурише; овере-
на фотокопија дипломе о завршеној медицинској 
школи; оверена фотокопија потврде о положеном 
стручном испиту и кратка биографију.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом и 
прецизном назнаком на које радно место се кон-
курише подносе се на горенаведену адресу. На 
основу чл. 36 Закона о раду и чл. 18 Правилни-
ка 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. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поништење огласа 
завод за јавно здравље Пирот

18300 Пирот, Кеј бб

Оглас објављен 12.06.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: лекар 
специјалиста микробиологије - VII/2 степен 
стручне спреме, поништава се у целости.

установа за одрасле и старије 
„гвозден јованЧиЋевиЋ“

Велики Поповац
12300 Петровац на Млави

Директор

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих 
услова предвиђају се и посебни услови: да је кан-
дидат држављанин Републике Србије који је сте-
као високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области прав-
них, психолошких, педагошких и андрагошких 
наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или меди-
цинских наука и најмање пет година радног иску-
ства у струци. Поред молби, са основним биограф-
ским подацима и радном биографијом, кандидати 
су дужни да приложе: оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, потврду о радном искуству, 
програм рада за мандатни период, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
као и доказ да нису осуђивани, нити да се против 
њих води кривични поступак за дело које их чини 
неподобним за вршење ове функције. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

оПшта болниЦа
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-077

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа 
- IV степен стручне спреме, педијатријски смер, 
положен стручни испит и да кандидат поседује 
лиценцу. Уз пријаву на конкурс кандидат прила-
же следећа документа: доказ о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак. Непотпуна и небла-
говремена документација неће се разматрати.

завод за ПсиХоФизиолошке 
ПоремеЋаје 

и говорну Патологију 
„ПроФ. др Цветко брајовиЋ“
11000 Београд, Краља Милутина 52

тел. 011/2643-091

Доктор медицине
са положеним стручним испитом

Медицинска сестра - техничар општег 
или педијатријског смера

са положеним стручним испитом
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар општег 
или педијатријског смера

са положеним стручним испитом, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету и фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту - за рад-
но место доктор медицине; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи 
- општег или педијатријског смера и фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту - за рад-
на места медицинске сестре - техничара. Пријаву 
на оглас доставити на наведену адресу Завода, 
лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

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

медицина
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дом здравља „др симо милошевиЋ“
11000 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, медицин-
ски факултет, факултет завршен у апсолвентском 
року, просечна оцена најмање 08,50, положен 
стручни испит, лиценца, познавање рада на рачу-
нару (основни пакет МS Оffice и Windows окру-
жење), одлично знање енглеског језика, положен 
возачки испит за „Б“ категорију.

Виши Ro техничар

Виши Ro техничар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша меди-
цинска школа, смер радиолошке заштите; поло-
жен стручни испит, лиценца, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows 
окружење).

Стручни сарадник за информатику
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, 
завршен факултет организационих наука - одсек 
за информатику, електротехнички факултет - смер 
за информатику или виша школа електротехнике 
и рачунарства - смер рачунарских технологија. 
Радно искуство из области информатике 1 година.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Као доказе о испуњавању услова огласа 
потребно је приложити фотокопије одговарајуће 
документације. Непотпуне молбе неће се узимати 
у разматрање. Молбе се предају поштом или пре-
дају у архиви Дома здравља, III спрат, соба бр. 15, 
од 07,00 до 15,00 часова.

аПотека „ПараЋин”
35250 Параћин, Краља Петра I 69

тел. 035/573-184

Дипломирани фармацеут

Опис послова: издавање и справљање лекова по 
рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани фармацеут, положен стручни испит, 18 месе-
ци радног искуства у фармацеутској делатности, 
познавање рада на рачунару. Изабрани кандидат 
мора пре закључивања уговора о раду приложи-
ти лекарско уверење. Пријаве са пратећом доку-
ментацијом упутити или предати на горенаведену 
адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Молба 
по конкурсу за дипломираног фармацеута“. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-

вања у публикацији „Послови“. Уз пријаву при-
ложити: оверену копију дипломе, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, потврду о 
дужини радног искуства у струци на предметним 
пословима, након положеног стручног испита пре-
ма степену стручне спреме (уколико кандидати 
имају, укључујући и волонтерски стаж), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
краћу биографију са пропратним писмом.

Дипломирани економиста

Опис послова: обавља све материјално - финан-
сијске послове из области економије и финансија 
за потребе Апотеке „Параћин”.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни економиста (четворогодишње студије), 18 месе-
ци радног искуства у здравственој делатности, 
познавање рада на рачунару. Изабрани кандидат 
пре закључивања уговора о раду мора приложи-
ти лекарско уверење. Пријаве са пратећом доку-
ментацијом упутити или предати на горенаведену 
адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „Мол-
ба по конкурсу за дипломираног економисту“. Рок 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Уз пријаву прило-
жити: оверену копију дипломе, потврду о дужини 
радног искуства у струци на предметним послови-
ма (укључујући и волонтерски стаж), уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
краћу биографију са пропратним писмом.

ОСТАЛО: За оба радна места, избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по окончању огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

оПшта болниЦа јагодина
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу опште хирургије са 

урологијом

УСЛОВИ: средња медицинска школа - општи смер, 
IV степен стручне спреме, положен стручни испит. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној медицинској школи - општег смера, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, извод, односно уверење Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаву са докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава за заснивање радног односа“ 
или лично у писарници Опште болнице Јагодина. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

медицина
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оПшта болниЦа
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/314-722

Медицинска сестра - медицински 
техничар

за рад у Служби за нефрологију са центром за 
дијализу Нови Пазар

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - 
општи смер, положен стручни испит и да канди-
дат поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас прило-
жити: доказе о испуњавању услова, у оригиналу 
или у овереном препису, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ да 
се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак. Непотпуна и неблаговремена документа 
неће се разматрати.

сПеЦијална болниЦа 
за реХабилитаЦију - ивањиЦа

32250 Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/662-260

Медицинска сестра - техничар

Опис посла: врши припрему материјала и инстру-
мената за стерилизацију и врши стерилизацију, 
спроводи прописане терапијске поступке, обавља 
медицинску негу тешко покретних или непокрет-
них пацијената, врши сталне обиласке и контро-
ле стања пацијената, указује прву помоћ, позива 
приправне лекаре, проводи дијагностичке поступ-
ке по налогу лекара (ЕКГ, крвни притисак, телес-
на температура, тежина, висина и др), води меди-
цинску документацију, асистира лекару приликом 
вршења прегледа и интервенција, прати пацијен-
та код упућивања у другу здравствену установу, 
бави се васпитним радом, обавља друге послове 
по налогу главног техничара, начелника службе, 
лекара и директора болнице. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, положен стручни испит, лиценца 
за рад у здравственим установама и радно иску-
ство до годину дана. Заинтересовани кандида-
ти достављају доказ о стручној спреми (оверена 
фотокопија дипломе), оверену копију лиценце за 
рад у здравственим установама и доказ о радном 
искуству, на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања.

 Пољопривреда и ветерина

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 теренс-
ком раду.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани 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.

институт за Повртарство доо
11420 Смедеревска Паланка, Карађорђева 71

тел. 026/317-170

Комерцијалиста на терену
на одређено време до три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пољоприв-
редни инжењер (смер ратарство или заштита 
биља). Рад се одвија на терену у следећим гра-
довима: Ниш, Лесковац, Врање, Зајечар, Пирот, 
Бела Паланка, Трстеник, Варварин, Прокупље, 
Куршумлија и Краљево. Кандидату су обезбеђени: 
лаптоп, мобилни телефон и аутомобил Институ-
та. Примљени кандидати обилазе пољопривредне 
апотеке и нуде семенску робу у контакту са мага-
ционерима. Пријаве слати на адресу: 11420 Сме-
деревска Паланка, Карађорђева 71, са назнаком: 
„За конкурс“ или на e-mail: јdjordjevic@institut-
palanka.cо.rs. Рок за подношење пријава је до 
20.08.2013. године.

ветеринарска станиЦа  
„Жабари“ доо

12375 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 012/250-220

е-mail: vszabari@open.telekom.rs

Ветеринар на терену
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани ветеринар, теренски рад, поседовање возач-
ке дозволе „Б“ категорије, поседовање положеног 
стручног испита и лиценце за обављање ветери-
нарске делатности. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

Обука за
активно 
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Национална служба
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 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

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

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из 
става 1 овог члана, лице мора да има и доказ 
о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 
1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ 
из става 1. тачка 3) овог члана прибавља 
установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у 
току радног односа утврди да не испуња-
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у 
надлежној здравственој 
установи.

београ д

Предшколска установа  
„савски венаЦ“

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-839

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10) почев од 10. септембра 
2005. године, за васпитача или стручног сарад-
ника (педагога, психолога, педагога за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопеда), доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмење пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; висо-
ко образовање стечено на основним студијама 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за васпитача или стручног сарад-
ника (педагога, психолога, педагога за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопеда), доз-
вола за рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи 
након стеченог одговарајућег образовања; високо 
образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студије у трајању од три године или више образо-
вање за васпитача, дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. 
Докази о испуњености услова о стручној спреми 
и држављанству достављају се уз пријаву на кон-
курс, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља се пре закључења уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља уста-
нова по службеној дужности након закључења 
конкурса, а пре заседања конкурсне комисије. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: биографске податке са прегледом кретања у 
служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; доказ о радном стажу у области васпитања и 
образовања - оверена фотокопија радне књижи-
це и оригинал потврде установе у којој је радио 
са подацима о дужини радног стажа и послови-
ма које је обављао; оверену фотокопију доказа о 
положеном испиту за директора установе - лицен-
це за директора установе; оригинал уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
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6 месеци од дана подношења пријаве); оригинал 
извода из матичне књиге рођених (издат после 
01.03.2010.) и оверену фотокопију личне карте. 
Пријаве на конкурс (са доказима о испуњености 
услова) достављају се на наведену адресу уста-
нове, са назнаком: „Конкурс за директора“ или се 
непосредно предају у установи, радним даном, у 
времену од 09,00 до 15,00 часова. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

ош „Петар коЧиЋ“
11080 Земун, Првомајска 79

тел/факс: 011/3169-487, 2196-149, 2196-148

Спремачица

УСЛОВИ: Заинтересовани кандидати уз молбу при-
лажу: оверену фотокопију дипломе - сведочанства 
о завршеној основној школи, оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење и уверење о неосуђиваности. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Контакт особа: 
секретар школе, Доротеа Радовановић, број теле-
фона: 011/2196-149.

Предшколска установа „ЧукариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Васпитач - приправник
на одређено време, најдуже до 10 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три 
године или на студијама другог степена (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије) - васпитач. Обавеза полагања испита за 
лиценцу. Документација коју је потребно достави-
ти: молба, оверена фотокопија дипломе, овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом.

КиКинда

образовно - културна установа 
„Цнеса“

24420 Кањижа, Главни трг 9
тел. 024/873-043

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом прописаних општих 
услова, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: да има високу, вишу или средњу 
стручну спрему, тј. VII, VI или IV степен стручне 
спреме, било ког смера; три године радног иску-
ства у области образовања или културе; ако кан-
дидат има IV степен стручне спреме, осим услова 
из тач. 2 овог члана - најмање годину дана рад-
ног искуства на пословима директора правног 
лица; да не постоје законске или друге сметње 
које кандидата чине неподобним за обављање те 
дужности; знање језика који су у службеној упо-
треби у општини и стручна упућеност у одгова-
рајућу област културе на тим језицима; кандидат 
треба да има програм рада за период од 4 године. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да се не води кривични поступак против 
кандидата, уверење да није осуђиван за кривично 
дело. Пријаве са потребном документацијом под-
носе се на горенаведену адресу установе, у затво-
реној коверти, са назнаком: „Конкурс за директо-
ра“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Предшколска установа  
„наши бисери“

24420 Кањижа, Карађорђева 30
тел. 024/874-380

Спремачица
за рад у одељењу у Орому

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија сведочанства); уверење о 
држављанству (фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија). Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о раду. Извод 
из казнене евиденције установа ће прибавити 
службеним путем. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс - спремачица“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

 наука и образовање
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КрагУјевац

ош „светозар марковиЋ“
34000 Крагујевац, Кумановска 3

тел. 034/301-815

Домар

УСЛОВИ: На основу одредби чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице 
ако има одговарајуће образовање: столар - III 
степен стручне спреме, машинбравар - III степен 
стручне спреме, мајсторски смер IV степена стру-
чне спреме доказује се приликом пријема у радни 
однос и проверава се у току рада, подноси се уз 
пријаву на конкурс; уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (која се доказује приликом 
пријема у радни однос, пре закључења уговора о 
раду и проверава се у току рада); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања - доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа; да има држављанство 
Републике Србије - подноси се уз пријаву на кон-
курс; да зна језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Фотокопије морају бити оверене, а 
уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Прија-
ве слати искључиво поштом. Пријаве на конкурс 
послате препорученом пошиљком сматрају се дос-
тављеним даном предаје пошти. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Предшколска установа  
„соФија ристиЋ“

34310 Топола, Авенија краља Петра I 10/а
тел. 034/813-744

Васпитач
на одређено време

8 извршилаца

УСЛОВИ: да кандидати испуњавају услове пред-
виђене у чл. 8 и чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/2011, 55/13) и услове предвиђене чл. 
39 Закона о предшколском васпитању и образо-
вању. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе следећа документа: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом подноси се 
пре закључења уговора о раду (не старије од 6 
месеци), а уверење о неосуђиваности за кривична 
дела из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прибавља установа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати у затвореној коверти, са назна-
ком: „За конкурс“, на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара установе и на број телефона: 034/811-489.

Краљево

ош „јово курсула“
36000 Краљево, Доситејева 136

Секретар
за 30% радног времена, на одређено време до 

повратка запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер или 
дипломирани правник који је стекао високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године. Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад у установи; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад - српски језик. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Заинтересовани кандидати пријаве са доказима о 
испуњавању тражених услова (извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању) слати на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Уз пријаву кандидат доставља и 
кратку биографију са адресом и бројем телефона 
за контакт. Доказ о здравственој способности под-
носи се пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа.

Предшколска установа  
„весело детињство“

36350 Рашка, Милуна Ивановића бб
тел. 036/736-120

Спремач - хигијеничар
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена осмо-
годишња школа; да кандидат поседује здравстве-
ну способност - што се доказује здравственим 
уверењем приликом заснивања радног односа; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - уве-
рење прибавља установа; држављанство Репу-
блике Србије. Уз захтев доставити: оверен препис 
- фотокопију о завршеној школској спреми, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рођених. Конкурс је отво-
рен 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.
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угоститељско - туристиЧка школа 
са домом уЧеника

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

1. Чистачица
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

2. Помоћни кувар
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

3. Рецепционер
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане Законом основама система образовања и 
васпитања, Законом о раду, Правилником о орга-
низацији и систематизацији радних места: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; за радна места 1 и 2: да 
кандидат има завршену основну школу; за радно 
место 3: завршен IV степен стручне спреме, турис-
тички техничар. Уз пријаву приложити: извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
му о врсти и степену стручне спреме. Докази се 
подносе у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду, а доказ о некажњавању прибавља шко-
ла. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору кандидата за радна 
места биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс.

КрУшевац

ош „јован јовановиЋ змај“
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-164, 825-381

Хигијеничар

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање (основна 
школа), да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад у школи, држављанство Репу-
блике Србије, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 
1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију лич-
не карте, уверење о држављанству (не старије од 

6 месеци). Доказ из казнене евиденције прибавља 
школа. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) 
изабрани кандидат доставља школи пре закључи-
вања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

дом уЧеника средњиХ школа - 
трстеник

37240 Трстеник, Дамјана Максића 2
тел. 037/711-865

Домар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05, 54/09 и 32/13) и Законом о ученичком и 
студенском стандарду („Службени гласник РС“, 
бр. 18/10), кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: III или II степен стручне спре-
ме, радник машинског, металског или столарског 
смера; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, односно студен-
тима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месе-
ци и да према истој није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Као дока-
зи уз пријаву на оглас подносе се: оверен пре-
пис дипломе; извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Лекарско уверење 
које није старије од 6 месеци подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања кандидата прибавља Дом. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Одлука о избору кандида-
та биће донета у законском року. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ош „владислав савиЋ јан“
37201 Паруновац, Д. Шошића 3

тел. 037/886-155

Спремачица
за 90% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Пријаве са краћом биографијом 
и доказима о испуњавању услова (доказ о струч-
ној спреми, уверење о држављанству) доставити 
на наведену адресу. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.
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лесКовац

Пу „милка диманиЋ“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

тел. 016/875-425

Директор

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање предвиђено чл. 8 ст. 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања за васпи-
тача или стручног сарадника, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; дозвола за рад, обука и 
положен испит за директора установе; најмање 
5 година рада у установи након стеченог одгова-
рајућег образовања; дужност директора може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 8 ст. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за васпитача, лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање, дозволу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе, нај-
мање 10 година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Посебни усло-
ви: доказ о образовању; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доставља се пре закључивања уговора о 
раду), да није осуђиван правоснажном пресудом. 
Уз пријаву доставити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
потврду о радном искуству на пословима васпи-
тања, уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених, рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и организаторским способностима. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс за директора предшколске установе“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир.

лозница

ош „мика митровиЋ“
15309 Брезјак

тел. 015/843-097, 843-135

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (ЗОСОВ), да има одговарајуће образовање 
из чл. 8 став 2 ЗОСОВ, за наставника, педагога 
или психолога, да има лиценцу, односно положен 
стручни испит за наставника, педагога или пси-
холога, најмање 5 година рада у установи након 
стеченог одговарајућег образовања, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, положен стручни испит за 
директора школе (правилник о полагању испита 
за директора школе није донет; изабрани канди-
дат биће у обвавези да у законском року поло-
жи испит за директора), држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву приложити: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о пложеном испиту за лицен-
цу, стручном испиту; потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 
120 ЗОСОВ, уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); биографске податке са прегле-
дом кретања у служби. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ниш

уметниЧка школа
18000 Ниш, Првомајска 6

тел. 018/523-543

Наставник цртања и сликања
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011), на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија и након дипломирања 

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/11 и 8/11): дипломирани сликар; академски сли-
кар - ликовни педагог; дипломирани сликар - про-
фесор ликовне културе; дипломирани сликар зид-
ног сликарства; лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности - сликарски одсек; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности - 
одсек или катедра за примењено сликарство, сли-
карство или зидно сликарство; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима 
(доказ доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима (уверење доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених, односно 
венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

нови са д

музиЧка школа „исидор бајиЋ“
21000 Нови Сад, Његошева 9

тел. 021/529-866

Наставник фагота
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани музичар усмерење фаготиста, дипломирани 
музичар фаготиста, академски музичар фаготиста, 
мастер музички уметник - професионални статус 
фаготиста.

Наставник удараљки

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани музичар, усмерење перкусиониста; дипломи-
рани музичар - перкусиониста; академски музичар 
перкусиониста; мастер музички уметник - профе-
сионални статус - перкусиониста, односно ударач.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани музичар, усмерење гитариста; дипломирани 
музичар - гитариста; академски музичар гитари-
ста; мастер музички уметник - професионални 
статус - гитариста.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24-29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05, 69/05, 54/09, 32/13), испуњавају и посеб-
не услове утврђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Просветни 
гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05 ... до 09/13), као 
и посебне услове утврђене чл. 120 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као и чл. 8 
истог закона. Кандидати су дужни да уз пријаву 
на конкурс приложе следећа документа: уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверену фото-
копију); оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми; кратку биографију; одго-
варајући доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно - васпитни рад (српски језик), фото-
копије сведочанстава о завршеној основној или 
средњој школи из којих је видљиво да је кандидат 
изучавао српски језик као матерњи или као други. 
Пријаве слати на наведену адресу или донети лич-
но у секретаријат школе.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт http://www.nsz.gov.rs/

Ваша праВа адреса:
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Предшколска установа „колибри“
21420 Бач, Школска 3

тел. 021/772-080

Васпитач предшколске деце
на одређено време, за рад у целодневном 

боравку - одељење у Селенчи

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
висока струковна школа за образовање васпита-
ча; најмање 1 година радног искуства у раду са 
децом; знање словачког језика.

Васпитач предшколске деце
на одређено време до краја школске године, 
за рад у целодневном боравку - одељење у 

Бачу
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена 
висока струковна школа за образовање васпита-
ча; најмање 1 година радног искуства у раду са 
децом и положен стручни испит - лиценца за вас-
питаче.

Медицинска сестра - педијатријски смер
на одређено време, за рад у одељењу у 

Селенчи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, смер педијатријска 
сестра, знање словачког језика.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, одговарајуће лекарско уверење, 
уверење о држављанству, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве слати на наведену адресу или донети лич-
но. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Факултет за евроПске  
Правно - ПолитиЧке студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

тел. 021/417-633

Наставник за ужу научну област 
Теоријско - политичке науке

Наставник за ужу научну област Јавно - 
правне науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докто-
рат политичких наука и општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и Ста-
тутом Факултета. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се 
у седишту Факултета.

исПравка конкурса 
теХниЧка школа „Павле савиЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 24.07.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за следећа 
радна места: 
• Наставник хемије - уместо: 2 извршио-
ца, треба да стоји: 1 извршилац са пуним 
радним временом на неодређено време и 
1 извршилац са 50% радног времена на 
неодређено време;
• Наставник стручних предмета (технолош-
ка група предмета) - уместо: 80% радног 
времена, треба да стоји: са 50% радног вре-
мена.

ПољоПривредна школа са  
домом уЧеника

21410 Футог, Царице Милице 2
тел. 021/895-096

Пословни секретар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња школа.

Помоћни наставник
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривред-
ни техничар или ветеринарски техничар.

Наставник воћарско - виноградарске 
групе предмета на мађарском наставном 

језику
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство и виногра-
дарство, дипломирани инжењер пољопривреде, 
одсек или смер воћарско - виноградарски.

Физички радник

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: канди-
дат треба да испуњава услове из чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Када 
се образовно - васпитни рад остварује на језику 
националне мањине, осим горенаведених услова, 
лице мора да има и доказ о знању језика на ком се 
остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву са 
биографијом, кандидат треба да достави: дипло-
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му (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); за радна места на којима се рад остварује 
на мађарском наставном језику доставити доказ о 
знању мађарског језика. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење о некажњавању при-
бавља школа за кандидата са којим се закључује 
уговор. Пријаве слати на наведену адресу, са наз-
наком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

панчево

ош „бора радиЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511
факс: 013/752-246

e-mail: оsboraradic@madnet.rs

Педагог
на одређено време до повратка запослене са 

функције

Наставник грађанског васпитања
за други циклус основног образовања и 

васпитања, на одређено време за школску 
2013/2014. годину, за 6 часова недељне норме

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: за школског 
педагога - стручна спрема у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 11/2012); за наставника грађанс-
ког васпитања - стручна спрема у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно - васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени 
гласник РС”, бр. 11/2012); да кандидати имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Поред пријаве са биографским 
подацима, на конкурс у оригиналу или у овереној 
фотокопији приложити и: доказ о стручној спреми 
и уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци). Пријаве на конкурс доставити на адре-
су школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе или на број телефо-
на: 013/751-511.

пож аревац

библиотека „никола сикимиЋ 
максим“

12240 Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 6 
Закона о радним односима у државним органи-
ма, кандидат мора испуњавати и следеће посебне 
услове: завршен факултет, најмање 5 година рад-
ног искуства у библиотекарству. Уз пријаву на кон-
курс доставити: диплому о завршеном факултету и 
стручном образовању, потврду о радном искуству. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремено 
достављене пријаве неће се узимати у обзир.

Предшколска установа  
„љубиЦа вребалов“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Спремачица
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: I степен стручности, завршена основ-
на школа, поседовање опште здравствене спо-
собности, поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених) и оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код в.д. дирек-
тора и секретара установе и на број телефона: 
012/210-308.

Поништење конкурса  
Предшколска установа 

„љубиЦа вребалов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Конкурс објављен 10.07.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се у целости.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар
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смедерево

основна школа  
„илија милосављевиЋ колараЦ“

11431 Колари
тел. 026/711-054

Помоћни радник
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, за рад у издвојеном одељењу у 
Луњевцу

УСЛОВИ: неквалификовани радник - I степен стру-
чне спреме, завршена основна школа; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс потребно је 
да кандидат приложи: кратку биографију, ориги-
нал или оверен препис, односно фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи, оригинал 
или оверен препис, односно фотокопију уверења 
о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Уверење 
о држављанству не сме бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве уз које су достављене фотокопије потребних 
докумената које нису оверене, неће се узимати у 
разматрање.

сремсК а митровица

Предшколска установа „радост“
22303 Нови Бановци

Насеље Бановци Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Васпитач
7 извршилаца

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

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња струч-
на спрема медицинске струке, медицинска сестра 
- васпитач.

Медицинска сестра на превентивној 
здравственој заштити

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинске 
струке, општег или педијатријског смера.

Логопед

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (дипломирани логопед - мастер), заврше-
не специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије или дипломира-
ни логопед који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године.

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничке 
струке, положен испит „Б“ категорије.

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, кувар-
ске струке.

Сервирка

УСЛОВИ: основна школа - I/II степен стручне 
спреме.

Вешерка

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа - I степен стручне спре-
ме.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати треба да приложе: овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом - подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу установе, са назна-
ком: „За конкурс“ и навести радно место за које 
се конкурише.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 наука и образовање
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сУботица

гимназија за талентоване уЧенике 
„деЖе костолањи“

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

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 10 
година радног искуства на истим или сличним 
пословима у образовању, поседовање сертифика-
та за вођење пословних књига, познавање рада 
на рачунару (Wоrd, Еxcel, Аccess), коришћење 
програма ЦЕ, познавање области финансирања 
буџетских корисника, израде цензуса за школе и 
сличних послова из области финансирања устано-
ва, познавање ЕIS програма, aктивно знање српс-
ког и мађарског језика.

Спремачица

Опис послова: одржава хигијену у школским прос-
торијама и школском дворишту, одржавање чис-
тоће у просторијама зграде: брисање прашине, 
прање подова, прозора, чишћење тепиха, прање 
завеса, заливање и одржавање цвећа, одржа-
ва зеленило у школи и школском дворишту, у 
сарадњи са домаром и ученицима, води рачуна 
о школској имовини, у случају потребе обавља 
курирске послове, обавља послове у вези са орга-
низовањем школских свечаности, чисти снег и 
лед око школске зграде, у сарадњи са домаром, 
дежурство у згради према потреби и по налогу 
секретара школе или директора, обавља и друге 
послове у складу са законом, подзаконским акти-
ма, уговором о раду, општим актима школе и по 
налогу директора.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 
aктивно знање мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти и степе-
ну стручне спреме, кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): одговарајуће 
образовање, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
држављанство Републике Србије. Као докази се 
подносе: оверен препис или оригинал дипломе о 
стеченој врсти и степену стручне спреме, оверен 
препис или оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије, фотокопија радне књижице 
као доказ о радном искуству. Лекарско уверење 
да је кандидат психички, физички и здравствено 
способан за рад са децом и ученицима подноси се 
приликом закључења уговора о раду и проверава 
се у току рада. Уверење да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-

вама система образовања и васпитања, прибавља 
школа од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова. Неблаговремена и непотпуна докумен-
тација неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Предшколска установа за деЦу 
„бамби“

24300 Бачка Топола, Дунавска 8

Васпитач
на одређено време за школску  

2013/2014. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: завршене студије другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или основне студије 
у трајању од најмање четири године - VII степен 
или одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студије у трајању од три годи-
не или више образовање - VI степен; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство РС. Посебни 
услови: 1 година радног искуства у струци.

Медицинска сестра у јаслицама
на одређено време за школску  

2013/2014. годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: IV степен стручне спреме, стечено звање 
медицинске сестре; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе 
лекарско уверење да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о стеченом образовању - ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 наука и образовање наука и образовање
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Ужице

ош „душан јерковиЋ“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Наставник математике
са 88,89% радног времена

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у ИО 

Злодол, на одређено време до краја школске 
2013/2014. године

Наставник физике
са 60% радног времена, за рад у матичној 
школи и ИО Злодол, на одређено време до 

краја школске 2013/2014. године

Наставник руског језика
са 88,89% радног времена, за рад у матичној 

школи и ИО Злодол

УСЛОВИ: у складу са чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Посебни усло-
ви у складу са чл. 8 став 1-4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), наставник, васпи-
тач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ 
и испуњава услове сходно Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12). 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о поседовању одговарајућег 
образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ 
о држављанству РС (уверење); извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење (доставити пре 
закључивања уговора о раду). Уверење да канди-
дат није осуђиван школа прибавља по службеној 
дужности. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
факс: 031/3860-081 или лично у секретаријат шко-
ле. Све фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Предшколска установа „олга грбиЋ“
31260 Косјерић, Радише Петронијевића бб

тел. 031/781-484

Медицинска сестра у јаслицама
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сес-
тра - васпитач, одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) 
на којима је лице оспособљено за рад са децом 
јасленог узраста - васпитач.

Васпитач
са 75% радног времена, за рад у матичној 

установи и на терену, на одређено време до 
завршетка ППП за радну 2013/2014. годину

4 извршиоца

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

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву поднети: 
биографске податке; доказ о образовању у овере-
ној фотокопији; уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених.

основна школа 
„миодраг миловановиЋ луне“

31204 Каран
тел. 031/803-243

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

Рибашевина

Наставник физике
са 80% радног времена, за рад у матичној 
школи, ИО Луново Село и ИО Рибашевина

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из чл. 
8 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, као и из Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове прописане одредбама чл. 120 и 123 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: кратку 
биографију; доказ о држављанству РС (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 наука и образовање наука и образовање
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или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (осим приправника или других 
лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита). Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ваљево

Предшколска установа „уб“
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Васпитач

УСЛОВИ: дипломирани васпитач или струковни 
васпитач, са најмање пет година радног искуства 
у јасленим групама, положен возачки испит „Б“ 
категорије.

врање

библиотека „меХмет јусуФи“
17523 Прешево, Маре Лончара бб

тел. 017/661-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, траже-
ног занимања, завршeна висока школа друштве-
но - научног или језичког смера, најмање 3 годи-
не раднoг искуства у струци и да кандидат нема 
законских сметњи за именовање на функцију 
директора. Уз пријаву доставити: доказ о стручној 
спреми, уверење да кандидат није под истрагом 
или да се не води кривични поступак и уверење о 
радном искуству. Рок за пријављивање је 15 дана.

вршац

Предшколска установа „Чаролија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посло-
ва васпитача може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: да има завршену вишу 
школску спрему, односно одговарајућу висо-
ку школску спрему на студијама првог степе-
на (основне струковне студије) у трајању од три 
године или студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-

вања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о стеченом образовању 
(оверен препис или оверена фотокопија дипломе 
или уверења); доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству). Одлуку о избо-
ру кандидата директор ће донети у року од 8 дана 
од дана добијања резултата психолошке процене 
способности кандидата за рад са децом. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

градски музеј
26300 Вршац, Булевар Жарка Зрењанина 20

тел. 013/838-053, 832-902
e-mail: muzejvrsac@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен и 
звање кустоса, пет година радног искуства у 
музејској делатности. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном кустоском испиту, потврду о рад-
ном искуству од најмање пет година у музејској 
делатности, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела, уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС, 
радну биографију са прегледом кретања у служби, 
прилоге којима кандидат доказује своје стручне и 
организационе способности, стратешки план рада 
и развоја Градског музеја Вршац за време манда-
та. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „јован стерија ПоПовиЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsjspopovic@gmail.com

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника основне школе, педагога и пси-
холога; да има дозволу за рад (лиценцу); да има 
обуку и положен испит за директора установе и 
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најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад. Директор школе бира се на период од 4 
године. Мандат директора тече од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву кандидат прилаже: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе; ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању лиценце за рад 
(уверење о положеном стручном испиту); доказ о 
стажу, односно радном искуству на одговарајућим 
пословима; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању језика на ком се 
изводи образовно - васпитни рад; извод из матич-
не књиге рођених (са холограмом). Изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи 
испит за директора. Доказ о испуњености усло-
ва о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) - кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду, а доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела прописана законом, 
односно предвиђена овим конкурсом - прибавља 
школа службеним путем. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/
фотокопије. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се 
достављају на горенаведену адресу.

ош „јован стерија ПоПовиЋ“
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 114

тел. 013/834-509, 834-573
е-mail: оsjspopovic@gmail.com

Наставник техничког образовања
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана (замена запослене 
која је постављена за в.д. директора школе)

УСЛОВИ: 1. У радни однос може да буде примље-
но лице које поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, испуњава и посебне услове про-
писане одредбом чл. 120 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће образовање - професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и технич-
ког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехни-
ке, професор техничког образовања и техничког 
цртања, професор техничког обрзовања и физике, 
професор физике и основа технике, професор тех-
ничког образовања и хемије, дипломирани педа-
гог за физику и општетехничко образвање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа технике 

за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор техничког обра-
зовања и васпитања, професор техничког вас-
питања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехнич-
ког васпитања и образовања, професор политех-
ничког обрзовања, професор технике и графичких 
комуникација, професор производно - техничког 
образовања, дипломирани педагог за технич-
ко образовање, дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике, професор основа технике и 
производње, професор политехнике, професор 
технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар 
- професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани професор физи-
ке и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - 
мастер, дипломирани професор технике - мастер, 
мастер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике; 2. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна језик на ком се остварује 
васпитно - образовни рад. Уз пријаву приложи-
ти: доказ о одговарајућем образовању (диплому), 
доказ о држављанству (уверење, не старије од 6 
месеци), доказ о познавању језика на ком се изво-
ди образовно - васпитни рад и извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуње-
ности услова под тач. 2 (лекарско уверење) - кан-
дидат прилаже пре закључења уговора о раду, а 
доказ о испуњености услова под тач. 3 (уверење 
о неосуђиваности) - прибавља школа службеним 
путем. Докази који се прилажу морају бити у ори-
гиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу.

ош „мара јанковиЋ“
26349 Кусић, Трг палих бораца 1

тел/факс: 013/859-036
e-mail: araskovb@ptt.rs

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
педагогије, дипломирани педагог - општи смер 
или смер школске педагогије, дипломирани школ-
ски педагог - психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог - мастер; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких и 
педагошких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, да је стекао средње, више или висо-
ко образовање на језику на ком се остварује обра-
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зовно - васпитни рад (у школи се изводи настава 
на српском језику) или је положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да 
није правоснажном пресудом осуђиван за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву приложити: доказ о стручној спреми (ове-
рену фотокопију дипломе), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду (чл. 120 ст. 4 Закона о 
основама система образовања и вапитања - „Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13). Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља школа (чл. 
120 ст. 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања - „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

52/11, 55/13), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких и педагошких дисциплина стече-
но на високошколској установи или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова, ако има положен испит за лиценцу 
онда прилаже доказ о томе (оригинал или оверену 
копију), ако није завршио школовање на језику на 
ком се изводи настава прилаже диплому о завр-
шеном средњем, вишем образовању на том јези-
ку (потребно је да је завршио на српском језику) 
или доказ да је положио испит (српски језик) по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 013/859-036.

Модеран 
јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор на 
захтеве клијената
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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

Шта је индивидуални план запошљавања?
Ако сте незапослени, а налазите се на евиденцији НСЗ, можете са својим саветником за запошља-
вање направити индивидуални план запошљавања. Индивидуални план подразумева различите 
активности које сте договорили са саветником. На основу заједничке процене предлажу се одређе-
не мере и активности које је неопходно да предузмете уколико активно тражите посао, а за савет-
ника план представља инструмент за даљи индивидуални рад са вама.
Важно је да индивидуални план запошљавања доживите као властити план активности које треба 
да предузмете. Саветујемо вам да на индивидуалном разговору будете што искренији, јер савет-
ник није испитивач већ неко ко покушава да добије што више података и информација како би 
вам помогао и на прави начин усмерио потрагу за послом. Саветник за запошљавање током ин-
дивидуалног разговор настоји да прикупи све податке потребне за процену ваше запошљивости 
- образовање, радно искуство, занимање, компетенције, посебна знања и то упоређује са стањем на 
тржишту рада. Веома су нам важна ваша интересовања, јер она представљају параметар на основу 
којег знамо у којим занимањима можемо да посредујемо за вас.
Уколико је могуће, индивидуални план подразумева и прецизне термине укључивања у одређене 
активне мере или програме запошљавања, што зависи од ваших карактеристика, као и потреба тр-
жишта рада. Ако људи са вашим занимањем лакше долазе до посла, тада вас упућујемо у клубове 
за тражење посла и на сајмове запошљавања и редовно вас информишемо о слободним пословима. 
Са друге стране, ако је за ваш профил занимања теже наћи посао, тада вас можемо укључити и у 
друге активне мере тржишта рада, као што су преквалификације, доквалификације, обуке.
Наша улога је у томе да вам пружимо максималну помоћ у смислу саветовања и предлагања ак-
тивности у циљу бржег проналажења посла, док је на вама да се договорених активности придр-
жавате. Саветник за запошљавање ће вам изаћи у сусрет и при попуњавању обавезног упитника 
на који одговарате приликом пријаве на евиденцију. Значајно је да редовно пријављујете сваку 
промену, од промене адресе до нове обуке коју сте прошли, како би наше посредовање за вас било 
што ефикасније.

Шта је професионално саветовање?
Помоћи ћемо вам да направите план даљег развоја каријере, у складу са вашим перспективама 
запошљавања, знањима, вештинама и способностима. Услуге професионалног саветовања учени-
цима, студентима, незапосленима и запосленима који желе да промене посао пружају психолози у 
свим филијалама/службама НСЗ широм Србије и у Центру за информисање и професионално саве-
товање (ЦИПС). Професионално саветовање (саветовање у вези са планирањем каријере) обавља се 
индивидуално, на основу личног захтева (неопходно је заказати термин) и/или упута саветодавца.
Услуге Центра за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) при Националној служби за 
запошљавање:

• актуелне информације о свету рада, образовања и запошљавања
• самоуслужни систем за информисање и процену личних капацитета и професионалних инте-

ресовања
• приступ интернету и претраживачима слободних радних места
• помоћ у планирању каријере
Пронађите своје место у актуелним и планираним обукама Националне службе за запошља-

вање, од којих су најважније:
• Активно тражење посла (АТП1)
• Тренинг самоефикасности (АТП2)
• Клуб за тражење посла (Џоб клуб)
• курсеви страних језика
• обуке за рад на рачунару
• могућности за образовање у оквиру других институција.

Све ово наћи ћете на једном месту - у Центру за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) 
при Националној служби за запошљавање.
ЦИПС Београд - Гундулићев венац 23-25 (1. спрат), тел. 011/2929-207, 2929-107
ЦИПС Ниш - Зона 1, Булевар Немањића 58, тел. 018/532-904, 532-905, 530-775, 235-690
ЦИПС Нови Сад - Алберта Томе, тел. 021/488-5573, 488-5551

маКсимална 
помоЋ
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Јавни радови - запошљавање особа са инвалидитетом

Поједини послодавци инсистирају на поновном ангажовању радника који су учествовали у 
реализацији јавних радова прошле године, јер су високо мотивисани и посвећени послу, а 
било је простора и за запошљавање нових кандидата

Јавни радови су један од начина да се упосле особе са 
инвалидитетом, на одређено време до шест месеци, у 
зависности од дужине трајања јавног рада. Организују 
се ради запошљавања особа са инвалидитетом или ради  

 пружања персоналне асистенције особама са инвали-
дитетом, у области социјалних, хуманитарних, културних и 
других делатности и одржавања и заштите животне средине 
и природе. Национална служба за запошљавање контролише 
спровођење јавних радова, као и редовност исплате средстава.

Посвећеност послу
На подручју Филијале Ваљево у току је реализација шест 

пројеката јавних радова на којима је ангажовано 25 лица. У 
Здравственом центру Ваљевo актуелна су два пројекта - „Ди-
гитализација архивске грађе” и „Уређење болничког парка”, 
на којима је упослено 13 лица. Народни Музеј Ваљево на 
пројекту „Презентација и интерпретација културне баштине 
Ваљева” ангажовао је 6 лица, а Завод за заштиту споменика, 
Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” и Друштво за це-
ребралну парализу - по 2 лица. Осим Друштва за церебрал-
ну парализу, све институције су учествовале на прошлого-
дишњем конкурсу и задовољни резултатима одлучили су да 
поново конкуришу. Поједини послодавци су инсистирали да 
поново ангажују раднике са којима су већ сарађивали, јер су 
високо мотивисани и посвећени послу. 

У Здравственом центру Ваљево тим ради на дигитализа-
цији архивске грађе, што подразумева скенирање и увођење 
комплетне папирне документације у софтвер. Пројекат траје 
шест месеци и на њему је ангажовано шест инвалидних лица 
са трећим и четвртим степеном стручне спреме. 

Слађана Арсеновић је одмах по завршетку школе укљу-
чена у јавне радове 2012. године, а сада је позвана поново. 
„Јавни радови су добра идеја и требало би што више посло-
даваца и што више људи да се укључи. Скенирамо, радимо 
оверу, писарницу, одлично смо се снашли, посао се обавља 
брзо. Запослени су кооперативни, спремни увек да помогну, 
осећамо се као део колектива и захвални смо што нам је пру-
жена прилика да радимо”, каже Слађана.  

И Александра Вилотић је радила у Здравственом цен-
тру прошле године. „Са осмехом идем на посао. Запослени 
у Здравственом центру су нас прихватили без предрасуда, 
а нама је посебно важан тај људски моменат”, истиче Алек-
сандра и признаје како су је дотакле речи  портира који је 

одговарајући на питање колеге рекао: „Како не знаш ко су, то 
наши запослени”.

Помоћ и подршку у послу пружају менторка Мирјана Јо-
вић и информатички сарадник Никола Петровић. 

„По занимању сам економски техничар. Уписала сам 
Економски факултет у Београду, а онда ме ухватила физич-
ка немоћ и постао је проблем како доћи до трамваја, факул-
тета, амфитеатра. Тражила сам посао неколико година, али 
безуспешно. Последњих година, након доношења Закона о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом, дешавају се промене, али предрасуде код 
послодаваца и даље постоје. Најбољи савет добила сам од 
једног професора: ‚Мишић је глуп, а мозак је паметан‘ и руко-
водим се тиме. Имамо ентузијазам, жељу да се докажемо, 
мотивисани смо, радимо посао од срца, нема рутине. Јавни 
рад сам видела као велику шансу, промену набоље, али и из-
лазак из куће. Наравно, волела бих да овде добијем стално 
запослење”, прича Данијела Мартиновић. 

Гордана Дамњановић, из кадровске службе Здравстве-
ног центра, говорећи о сарадњи са НСЗ на пројекту јавних 
радова, истиче да су корисници на првом месту. „Конкури-
сали смо 2012. године и то је било одлично искуство, па смо 
одлучили да конкуришемо поново, овај пут са два пројекта. 
Формирали смо тим, одлично функционишемо, сви неспора-
зуми се отклањају у ходу. Сарадња је квалитетна, инвалидна 
лица су додатно мотивисана да раде. Своју шансу су иско-
ристили на прави начин. Поред пројекта дигитализације у 
току је и пројекат уређења болничког парка. Очекујемо да 
кроз сарадњу са НСЗ и ЈКП ‚Видрак‘ нађемо начин да проје-
кат постане одржив”, каже Гордана.

Зелена патрола
Реализација јавних радова за 2013. годину на подручју 

Средњебанатског округа почела је 1. августа. Запосленима 
на пословима јавних радова месечно ће бити исплаћиване 
зараде према степену стручне спреме, у износу од 23.000 до 
26.000 динара. За 2013. годину одобрено је пет јавних радова, 
на којима је на одређено време од 4 до 6 месеци ангажовано 
47 особа са инвалидитетом: у општини Нови Бечеј 37 лица на 
три јавна рада, у Житишту 8 лица на једном јавном раду, у 
Зрењанину на једном јавном раду два лица. 

На јавном раду „Зелена патрола”, чији је извођач Омла-
дински клуб Нови Бечеј, на 4 месеца ангажовано је 12 осо-
ба без квалификација. Како истиче координатор на овом 
пројекту, Кристијан Лукић, активности на раду би требало 
да допринесу уличној хигијени. Грађани могу на сајту „Узо-
ран грађанин” да пријаве локације на којима би требало да 
интервенишу комуналне службе, након чега екипа са пројек-
та излази на терен. Апликација је креирана у оквиру другог 
пројекта, али с обзиром да омогућава комуникацију између 
грађана и надлежних служби у локалној заједници, користи 
се и на овом пројекту. Грађани таргетирају локације које би 
требало уредити - испред напуштених кућа, испред кућа 
старијих суграђана, зелене површине. Два администратора 
ажурирају комуникацију са суграђанима, а осталих 10 рад-
ника на пројекту обавља послове на терену: кошење траве, 
орезивање зеленила, чишћење, а касније, на јесен, како је 
планирано, прикупљање лишћа, одлагање биљног материја-
ла, итд. Током четири месеца активности на пројекту укљу-

на посао са осмехом
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чене особе са инвалидитетом представљаће „зелену патро-
лу”. Грађани ће стећи навику да идентификују комуналне 
проблеме и о њима електронским путем обавесте надлеж-
не службе, како би се проблеми што пре санирали, што ће 
допринети одрживости јавног рада. 

Циљ шестомесечног јавног рада „Ја могу, желим и хоћу 
да будем активан”, који се реализује у оквиру Центра за 
социјални рад у Новом Бечеју, јесте да особама са инвали-
дитетом укљученим у пројекат помогне да се ангажују на 
пословима примереним њиховој радној способности, те да се 
смањи њихова зависност од помоћи социјалних служби. Две 
особе са инвалидитетом обављаће послове информисања на 
инфо-пулту, курирске послове и послове на телефонској цен-
трали, док ће троје радника бити ангажовано на одржавању 
хигијене просторија и круга Центра за социјални рад.

Заменица директора Центра за социјални рад, госпођа 
Љубов Радишић, истиче да би ове активности требало да 
допринесу осамостаљивању ових особа и побољшају им ква-

литет живота. Двојица ангажованих, Ивица Илеш и Шандор 
Тапаи, управо то и истичу, задовољни су што раде, што имају 
плату и не зависе од финансијске помоћи породице.

Дом за смештај душевно оболелих лица „Свети Василије 
Острошки” извођач је јавног рада под називом „Рачунајте на 
нас”, који траје 6 месеци, а на коме је на одређено време за-
послено 20 особа са инвалидитетом. „На основу позитивних 
прошлогодишњих искустава, Дом ‚Свети Василије Острошки‘ 
и ове године се определио да конкурише за јавне радове. Има 
много послова које радници запослени у Дому не могу да 
стигну да ураде, а особе ангажоване на јавном раду, према 
нивоу њихове радне способности, могу да обаве: баштенске 
послове, кошење траве, уређење зелених површина, фарбање 
ограда, мање поправке, рад на телефонској централи... Као 
радници, они су дисциплиновани, пожртвовани, изузетно 
вредни. Заиста се труде да покажу колико могу и да иза њих 
остане видљив траг”, речи су Љиље Богнић, директорке ове 
установе. Госпођа Богнић истиче да су две жене ангажоване 
на прошлогодишњем јавном раду запослене у установи, што 
на неки начин представља одрживост пројекта по његовом 
истеку.  

Р.Севић,	А.Штрбац

Статистика
На евиденцију НСЗ, закључно са 30.06.2013, пријавље-

но је укупно 21.407 особа са инвалидитетом (7.133 жене, од-
носно 33,22%). 

Према степену стручне спреме:
• без квалификације (I и II степен) - 9.398 (44%)
• са средњим образовањем (III и IV степен) - 10.674 (50%)
• са вишим образовањем (V и VI степен) - 898 (4%)
• са високим образовањем (VII и VIII степен) - 437 (2%)
У мере активне политике запошљавања, које спроводи НСЗ, 

у периоду од 01.01.2013. до 30.06.2013. укључено је 2.619 особа 
са инвалидитетом. У току је реализација јавних радова - одо-
брено је 250 пројеката на којима ће посао добити 1.249 грађана..

Дрина нас спаја
Из етно села у Врхпољу, код Љубовије, крајем јула кренула 

је хуманитарна регата за инвалидна лица под слоганом „Дрина 
нас спаја“, у којој је на 12 чамаца пловило око 130 лица са инва-
лидитетом, спасиоци, веслачи и екипе за пружање прве меди-
цинске помоћи. Организатор регате је београдско Спортско-ре-
креативно удружење лица са инвалидитетом „Све је могуће“.

Маја Бојчић, из овог удружења, каже да је реч о 4. међуна-
родној регати за инвалидна лица, првој на Дрини.

„У регати учествују особе са разним облицима инвалиди-
тета, а циљ је афирмисање могућности ових лица. Многи учес-
ници су први пут пришли води, с обзиром да им је прилагођен 
приступ и омогућена инклузија у овакав вид рекреације“, рекла 
је Бојчићева.
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„Етихад ервејз” запошљава 
кабинско особље из Србије

Према зеленој економији у Европи

Најуспешнији кандидати ће радити на 
позицијама широм мреже летова, укључујући 
и нову свакодневну руту Београд - Абу Даби

Стотине младих аплицирало је за позиције кабинског 
особља и присустовало веома успешним тродневним ауди-
цијама које је организовао национални авио-превозник Ује-
дињених Арапских Емирата „Етихад ервејз” (Etihad Airways), 
у просторијама хотела „Метропол палас” у Београду. „Етихад 
ервејз” ће запослити људе на позицијама кабинског особља, 
менаџера за храну и пиће, као и особе за припрему хране то-
ком лета. Најуспешнији кандидати ће радити на позицијама 
широм мреже летова, укључујући и нову свакодневну руту 
Београд - Абу Даби. 

Обри Тид (Aubrey Tiedt), потпредседник сектора за ус-
луживање гостију, овом приликом је изјавила: „Етихад ер-
вејз тражи талентоване и амбициозне жене и мушкарце из 
Србије који желе да се прикључе награђиваном тиму и за-
почну узбудљиву и изазовну каријеру у водећој глобалној 
авио-компанији. Импресионирана сам професионалношћу и 
преданошћу са којом су се људи припремали за ову прилику. 
Упознали смо много људи који ће бити одлични на позиција-

ма кабинског особља и додатно појачати репутацију квали-
тета и сервиса које наша компанија пружа”. 

Програм селекције је трајао три дана, а пријавило се 
више од 600 заинтересованих кандидата. Услов је био да 
су старији од 21 године, да течно говоре енглески и српски 
језик, док је знање других језика додатна предност. У други 
круг ће ући само кандидати са одговарајућим језичким спо-
собностима и одличним презентационим и интерперсонал-
ним вештинама. 

„Ускоро ћемо обавестити све кандидате да ли ће бити 
укључени у даље разговоре. Желела бих да се захвалим сви-
ма на труду који су уложили да би дошли да нас упознају. 
Разговарали смо са много веома добрих, амбициозних и та-
лентованих људи”, додала је Тид. 

Седиште кабинског особља „Етихада” је у Абу Дабију, а 
омогућена им је свеобухватна обука, путовања и бенефици-
рани смештај. 

Европска унија усвојила је више 
од 130 еколошких циљева за период 
између 2010. и 2050. године, који би 
требало да помогну на путу ка зеленој 
економији. Међутим, нови извештај 
Европске агенције за животну среди-
ну указује да су се чланице ЕУ лакше 
договориле о низу мера и политика за 
заштиту човекове околине него што их 
спроводе и да ће за бројне циљеве бити 
потребне додатне мере и вероватно 
више времена. Отежавајућа околност 
је што за готово све обавезујуће циље-
ве рок истиче 2020. године или раније.

У извештају „Према зеленој економији у Европи“ оцењује 
се да је остварен известан напредак ка циљевима који ће 
омогућити прелазак на зелену економију (која мање загађује 
животну средину и ефикасније троши ресурсе), али се и исти-
че да до 2020. године и надаље треба одржати темпо. 

Зелена економија избила је на врх листе приоритета ЕУ 
последњих година, а нови извештај Агенције пружа свеобух-
ватну основу за преиспитивање досадашњег напретка, као и 
за процену перспектива да се постављени еколошки циљеви 
остваре у будућности.

„Нови извештај нам показује да смо били успешни када 
смо се договарали о политикама заштите човекове околине, 
али да спровођење тих политика остаје изазов“, истакао је 
директор Агенције Ханс Бројнинкс (Hans Bruyninckx).

У извештају се наводе 63 прав-
но обавезујућа и 68 необавезујућих 
циљева које је ЕУ поставила за период 
од 2010. до средине века. За 62 од 63 
обавезујућа циља рок истиче 2020. го-
дине или раније.

„Највећи број циљева можемо 
посматрати као привремене мере у 
транзицији ка зеленој економији, јер у 
већини случајева искорењивање про-
блема захтева дуготрајне напоре који 
ће се наставити и после 2020. године“, 
оцењују стручњаци.

Зелена економија представља 
економски модел који за циљ има уна-

пређење просперитета ефикасним коришћењем ресурса уз 
очување природе.

ЕУ је као правно необавезујући циљ поставила смањење 
потрошње енергије за 20% до 2020. године. То практично зна-
чи да би на крају деценије потрошња морала да буде мало 
мања него што је била средином деведесетих година про-
шлог века, међутим, тренд је од тада кренуо навише. Зато ће 
досезање тог циља вероватно захтевати доследнију примену 
утврђених мера, а можда и додатне подстицајне политике и 
мере. Уз политике које треба да ублаже климатске промене, 
ЕУ има и неколико политика за помоћ чланицама ЕУ да се 
на њих адаптирају. Европска комисија охрабрује чланице да 
усвоје свеобухватне стратегије прилагођавања на климатске 
промене, што је до средине 2013. године учинило 16 земаља.

Извор:	Euractiv.rs

УЗБУДЉИВА 
И ИЗАЗОВНА 
КАРИЈЕРА

лаКше Усвојити него применити
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Како побољшати и проширити 
бизнис - „Киоск стране”

„Водити свој бизнис је тешко и нема 
гаранције да ћете успети, али ако паднете 
устаните и покушајте поново. Много више 
се научи из грешака него из успешних 
пословних подухвата” – Марк Биснер

Како да будете програмер, дизајнер, администратор и 
представите своју компанију уз помоћ ИТ техноло-
гија, а да нисте ИТ стручњак? Директор компаније 
„Смарт мобајл” (Smaаrt Mobile), Марк Биснер (Marc 

Bisnaire), недавно је посетио Србију како би присуствовао 
промовисању сајта који је најновији производ његове ком-
паније. Сајт „Киоск стране” (Kioskpages.com) има тенденцију 
да достигне популарност „Фејсбука” и „Твитера”, а намењен је 
искључиво развоју бизниса преко интернета.

Шта су „Киоск стране”?
Пре свега, „Киоск 

стране” су намењене неза-
висним предузетницима. 
То је сајт који омогућава 
свакоме да буде свој про-
грамер, дизајнер и адми-
нистратор. Од сада па на-
даље више није потребно 
да предузетник има ИТ 
знање да би направио веб-
сајт, јер уз „Киоск стране” 
свако може да направи и 
уреди сајт по својој жељи. 
„Киоск стране” су паметан 
начин коришћења интер-

нета да бисте побољшали и проширили свој бизнис. Такође, 
осим што ће вас потенцијалне муштерије наћи на рачунари-
ма, моћи ће да вас нађу и преко мобилних телефона.

Коме је првенствено намењен овај сервис?
Покушаћу да вам објасним кроз један пример. Имам 

пријатељицу која се бави сликањем портрета. Она је веома 
талентована у ономе што ради, али проблем је што не зна 
како да рекламира своје производе, пре свега на интернету. 
Покушала је да направи свој веб-сајт преко разних сајтова, 
али није успела. Онда је одлучила да изнајми веб-програме-
ре, али њихова тарифа је била дупло виша од њене зараде. 
Када сам видео како се она бори да преживи у маркетинш-
ком свету, помислио сам - да ли је једина? Не, није! „Киоск 
стране“ су за људе као што је она, вредне и талентоване, који 
стварно имају шта да покажу, али не знају како да то презен-
тују свету. 

Како сте дошли на идеју да направите ову сајт 
апликацију?

Наш ранији производ у компанији је била платформа 
SmaartAds, где су корисници имали промотивне интернет 
стране, са основним подацима о свом бизнису. Међутим, по-
чели су те стране да користе као веб-сајт. Када сам то уочио, 
одлучио сам да направим платформу помоћу које ће свако 
моћи себи да направи веб-сајт без претходног информатич-
ког знања. Ако предузетник зна да опише свој бизнис, на-

броји и опише своје производе, онда зна и да направи ефект-
ну страну. Сајт се фокусира више на садржај, него на графику. 

„Киоск стране” омогућавају свима да дођу на интер-
нет тржиште, где нема економске кризе, и представе се у 
најбољем могућем светлу. Поред тога, апликација обезбеђује 
оптимизацију страна за претраживаче, као што су „Гугл”, 
„Јаху”, „Бинг”. Када потенцијални корисници буду тражили 
производ или услугу на интернету, међу првим резултатима 
ће бити производи и услуге постављени на „Киоск странама”. 

Како видите овај пројекат у наредном периоду?
За 3 године „Киоск стране” ће постати неопходне, место 

на којем ће сви потрошачи моћи да нађу информације о свим 
бизнисима на једном месту. Неће заменити продавнице, већ 
ће их само направити ефективнијим. Свим предузетницима 
биће омогућено да иницирају и контролишу своју кампању 
са једног места. За 3 године створићемо незаменљиву разме-
ну искустава између бизниса и потрошача, како преко рачу-
нара, тако и преко мобилних телефона.

Колико дуго ваша компанија послује на Балкану 
и како сте одлучили да део пословања пренесете у Ср-
бију?

Послујемо на Балкану дуже од 10 година. На овом прос-
тору сам развијао разне софтвере и медицинске пројекте 
тако да је било природно да наставим у истом правцу. Људи 
су овде добри, веома професионални у свом послу и добре 
су везе са Канадом. У Канади живи велики број Срба и људи 
са Балкана уопште. Тренутно имамо око 50 запослених, али 
тај број се мења из дана у дан, јер стално запошљавамо нове 
људе. Недавно сам саставио маркентишки тим у Београду, 
као почетну станицу пред излазак на западноевропско тр-
жиште.

Да ли имате савет за предузетнике на Балкану?
Људи много причају о стварима које би могле да се десе, 

али је потребно предузети први корак. Водити свој бизнис 
је тешко и нема гаранције да ћете успети, али ако паднете 
устаните и покушајте поново. Много више се научи из греша-
ка него из успешних пословних подухвата. На крају, немојте 
никада да слушате експерте, слушајте своје срце, урадите 
сами истраживања и слушајте шта ваши потенцијални куп-
ци имају да кажу. Веома често слушамо речи, али не разуме-
мо њихово значење. Слушајте срце, слушајте купце, отворите 
очи, изађите и причајте са људима.

Ваш веб-сајт је покренуо хуманитарну акцију  
„Солидарна клопица”. Колико је друштвена одговор-
ност важна за једну компанију?

Морам да похвалим мој маркентишки тим за ову акцију. 
Компанија као што је наша може да пренесе поруку до људи 
који ће наставити да је шире даље. На тај начин ћемо при-
вући већи број људи који ће ову акцију покренути у својим 
заједницама. Ова акција је много већа и важнија од нас. 

слУшајте  
срце и КУпце
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Инклузивно образовање

Улагање у младе, у културу и образовање је 
услов за здраво друштво и здраву државу

Образовање у Финској може да служи за пример це-
лом свету, а нарочито Србији, чије школство годинама 
вапи за реформама. За разлику од вршњака у Србији, 
ђаци из Финске не уче кроз домаће задатке, већ кроз 

креативну игру, наставници их уче да разумеју уместо да 
уче напамет, а благостање детета је школи важније од оцена.

Принцип поштовања различитости
Инклузија је систем који се ослања на принцип пошто-

вања различитости и потпуно учешће у друштвеном животу 
свих особа, без обзира на здравствено стање, верску припад-
ност, пол, социо-економско порекло, расно и етничко поре-
кло, године, сексуалну оријентацију или било какву другу 
врсту различитости. Образовање треба да има функцију при-
преме за живот и рад у друштву, а изолованост у специјал-
ним образовним установама спутава особе са инвалидите-
том у интеграцији, стварању самопоштовања, напредовању, 
друштвеној укључености и осамостаљивању.

Инклузивни систем образовања код нас се примењује 
од 2010. године, након што је 2009. године Република Србија 
ратификовала међународни документ који је прописала Кон-
венција о правима особа са инвалидитетом. Нажалост, због 
хроничног сиромаштва државе овај систем још увек није дао 
очекиване резултате, због недовољне опремљености школа, 
недовољно припремљеног стручног кадра, застареле и за 
овај тип образовања неприменљиве методичке организације 
наставе, недовољног броја васпитно-образовног кадра по 
групи деце, итд. 

Инклузивно образовање није, како многи мисле, на-
мењено само деци са телесном или менталном ометеношћу, 
већ и деци са поремећајима у понашању, са емоционалним 
поремећајима, деци која болују од неких хроничних болести 
па су често на болничком или кућном лечењу, деци из мате-
ријално и социјално угрожених средина, без родитеља, даро-
витој деци, итд. 

Плански и озбиљно
Пре самог спровођења ове врсте образовања, у Финској 

се обавезно израђује педагошки профил сваког детета (со-
цијална компетенција, моторни, језички, когнитивни развој, 
адаптација…), све у циљу што бољег упознавања његових 
развојних и образовних потреба и планирања колика подрш-
ка и из којих области је најпотребнија. Веома је битан и разго-
вор са родитељима (насамо при првом сусрету), израда ИОП 
(индивидуалног оперативног плана) за свако дете понаособ, 
а све у циљу да би се олакшало напредовање.

Финска је потписница многобројних међународних ин-
струмената у којима се промовише једнакост свих људи у 
свим сферама живота, што се веома брижљиво, плански и 
озбиљно спроводи. Закон о једнакости забрањује сваку врсту 
дискриминације и веома се поштује. Финска је земља коју 
у погледу инклузивног образовања одликује велика флекси-
билност у задовољавању специфичних образовних и ширих 
друштвених потреба све деце, па у том смислу постоје и об-

ФинсКи 
модел
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ичне и специјалне, али и мешовите школе, када су у једној 
згради заједно и специјални и редовни разреди. У Финској су 
деца са инвалидитетом у редовним одељењима, док су деца 
са тежом менталном или телесном ометеношћу у специјал-
ним одељењима у редовним школама и раде по специјалном 
програму. Дефектолози су у свим школама и имају статус 
специјалних наставника који раде са децом са разним про-
блемима, пошто фински дефектолози нису стручњаци само у 
једној области (логопеди, тифолози, соматопеди…), већ имају 
потпуно знање. Због свега тога, они имају мало већу плату од 
осталих наставника.

Правило у финским школама је да само једно дете са ин-
валидитетом може бити у једном одељењу, јер би у супрот-
ном наставник трпео велики притисак да се успешно посвети 
и деци са посебним потребама, деци која брже напредују и 
остатку одељења. У случају да му је потребна помоћ, ту су 
помоћници наставника у статусу асистената, који су заједно 
са наставником у одељењу. Свака школа има више специјал-
них наставника или дефектолога и сви заједно се труде да 
сва деца овладају адекватним знањима и вештинама. Та-
кође, велика пажња се посвећује и кондуктивном образо-
вању, усмереном ка укључивању сваког детета у вршњачку 
групу, јер је осим школског знања веома важно да сва деца 
стекну и социјалну интелигенцију. Улога специјалних на-
ставника је и да пружају консултантске услуге учитељима 
и предметним наставницима, да сарађују са родитељима и 
сервисима за пружање подршке, раде на стварању ИОП, као 
и да се баве адаптацијом програма, проценом едукативних 
процеса, пружањем дидактичко-методичких упутстава на-
ставницима и на крају - евалуацијом постигнутог. Оцењи-
вање ученика у Финској се све до петог разреда не базира на 

формалном бројчаном оцењивању, већ је акценат стављен на 
описно оцењивање и сагледавање квалитета напредовања и 
развоја ученика.

Атмосфера поверења
Увођењем инклузивног образовања школе су престале 

да буду институције где су наставни план и програм на врху 
наставног процеса, а дете само субјекат који се прилагођа-
ва истом, већ су места где се план и програм прилагођавају 
сваком детету понаособ и његовим знањима, искуствима, 
могућностима и интересовањима. Фински образовни систем 
је ту трансформацију успешно решио и одавно је у самом 
светском врху. Систем је успео јер сви раде за опште добро, 
од државе до појединца, и ако нека карика и закаже, никад се 
не пребацује кривица и надлежост на неки други сектор, већ 
сви ускачу и помажу. Улагање у младе, у културу и образо-
вање је услов за здраво друштво и здраву државу.

Финска је то схватила, па све школе, поред основних 
средстава, добијају и подстицајне финансије за развој инклу-
зивног образовања. Поред овога, велика пажња се поклања и 
сарадњи са родитељима који су неизоставни део образовног 
процеса. За ту сарадњу у школама постоје посебни тимови 
наставника који су задужени за координацију са родитељи-
ма. Узајамни однос и заједничка брига о деци дају изузет-
не резултате у стварању атмосфере поверења и узајамног 
поштовања. У Финској не постоје просветне инспекције, јер 
се све одвија у духу поверења и општег циља. Када настане 
проблем родитељ контактира школу или школа родитеља и 
разговором се изналази најбоље решење на обострано задо-
вољство. 

Током дугог низа година финско друштво је уједно вр-
шило и упорну и темељну едукацију грађана, кроз разна 
предавања, семинаре, брошуре и уклањала предрасуде и 
негативне ставове о особама са посебним потребама, због 
којих су се исте често дистанцирале од друштвене интерак-
ције. Поред тога, сви објекти се у Финској одавно граде по 
најбољим дизајнерским решењима која одговарају специ-
фичним захтевима особа са инвалидитетом и генерално, 
превазилажењем ових физичих и психо-социјалних баријера 
створили су се услови за почетак спровођења инклузивног 
образовања.

Извор:	Блог	„Моја	Финска”
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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)


