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Дан млаДих у Србији

ИМАМО ЛИ ШТА  
ДА СЛАВИМО?
Млади се налазе у неравноправном положају у односу на 
друге доносиоце одлука - закључено је на конференцији 
КОМС, којом је уједно и најављен наставак континуираног 
залагања омладинског цивилног сектора за побољшање 
положаја младих

Централни региСтар обавезног 
СоЦијалног оСигурања

БЕЗ РЕДОВА НА 
ШАЛТЕРУ
Пријава поднета на порталу прослеђује се свим 
организацијама обавезног социјалног осигурања, Агенцији 
за привредне регистре, Пореској управи и Министарству 
унутрашњих послова

јавни раДови

КОНКРЕТНА ПОМОЋ
У Косовској Митровици у току је реализација јавног рада на 
коме су ангажоване особе са инвалидитетом. Од 10 јавних 
радова који се спроводе у Средњeбанатском округу на 
подручју општине Нови Бечеј реализују се два, на којима ће 
током 4 месеца бити ангажовано 17 лица
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Део решења
Поводом обележавања Међународног дана младих, 

Кровна организација младих Србије (КОМС), највише не-
зависно представничко тело младих у земљи, прошле 
недеље организовала је прес конференцију „Дан младих: 
имамо ли шта да славимо?”. Организатори конференције 
поручују да млади људи морају имати право да се њихов 
глас чује. Учешће младих у процесима доношења одлука 
омогућава им да преузму одговорност за сопствену бу-
дућност и будућност друштва и да постану део решења, а 
не проблема, како им се често пребацује. 

„Проблем је у томе што се заборавља учињено и траже 
нови партнери и самим тим све мора да се гради испо-
четка са сваком променом”, рекао је Горан Радисављевић, 
из Националне асоцијације практичара/ки омладинског 
рада - НАПОР, наглашавајући неопходност осигурања 
професионализације омладинског рада и квалитета про-
грама и додајући да лични и страначки интереси морају 
остати по страни, те да држава мора да омогући транспа-
рентно учешће младих у доношењу одлука уместо да их 
само декларативно подржава, а у пракси онемогућава 
реалну партиципациију, негирајући капацитете и права 
младих.

На подручју Косова и Метохије одобрена су три 
пројекта јавних радова, на којима је ангажовано 14 особа 
са инвалидитетом. Два пројекта, у које је укључено 6 осо-
ба, биће реализована на подручју Грачанице, док ће кроз 
пројекат на подручју Косовске Митровице бити ангажова-
но 8 особа. Директор Филијале Косовска Митровица НСЗ, 
Аца Марковић, обишао је просторије „Народне технике” 
у Косовској Митровици, где је у току реализација јавног 
рада „Стваралаштвом до посла”. Особе са инвалидитетом 
ангажоване на овом пројекту ће током 6 месеци стицати 
нова знања и вештине у области техничке културе, чиме 
се стварају потенцијални услови за њихово даље укљу-
чивање у свет рада и стицање економске независности. 
Запослени имају могућност да кроз обуку коју ће реали-
зовати сертификовани инструктори стекну нова искуства 
и знања о обради дрвета, осликавању на дрвету, изради 
авио и ракетних модела од лаких материјала.

Од 10 јавних радова који се од првог јула спроводе у 
Средњeбанатском округу, на подручју општине Нови Бе-
чеј реализују се два, на којима ће током 4 месеца бити 
ангажовано 17 лица. Дом здравља   је извођач пројекта 
„Здрав живот старих”, на коме ради 6 радника, док на 
пројекту одржавања и обнављања јавне инфраструктуре 
ради 11 лица, а извођач је ЈП „Комуналац” из Новог Бечеја.  

У Београду, између 17. и 20. октобра 2013. године, у 
просторијама Народне скупштине Републике Србије, одр-
жаће се Трећа међународна студентска конференција 
„Београдски модел Европске уније - БЕУМ 2013”. Право 
учешћа имају студенти и дипломци факултета друштве-
них наука, старости до 30 година, из Србије и иностран-
ства. Период за пријављивање је од 1. августа до 15. сеп-
тембра и врши се путем сајта www.belgrade-meu.org.

Редакција



Перспективе за развој грађевинарства

Светска банка заинтересована je да финансира преквалификацију младих људи у Србији који 
желе да се баве грађевинарством. Траже се армирачи, тесари, бетонирци, зидари и инжењери

Министар грађевинарства и урбанизма у Влади 
Републике Србије, Велимир Илић, поводом Дана 
грађевинара Србије поручио је домаћим грађе-
винским предузећима да би што пре требало да 

се организују у конзорцијуме како би могли да добију велике 
послове, и најавио да ће им држава у томе помоћи. „Минис-
тарство ће до краја године имати уговорене послове вредне 
више од 1,4 милијарде динара, а већ од септембра крећу ра-
дови на Коридору 11, за који је Министарство економије Кине 
одобрило кредит Србији од 334 милиона долара. Држава ће 
наставити да сузбија ‚рад на црно‘, помоћи ће фирмама да 
добију посао, као и да се подигну на ноге фирме у стечају које 
би могле да наставе да раде”, рекао је Илић. 

Светска банка заинтересована је да финансира прек-
валификацију младих људи у Србији који желе да се баве 
грађевинарством, с обзиром да је нашој земљи потребно на 
хиљаде армирача, тесара, бетонираца, зидара и инжењера 
због најављених великих пројеката. Најуспешнија домаћа 
грађевинска фирма, „Енергопројект“, која ради у 19 земаља 
света, може да обезбеди банкарске гаранције и предводи 
конзорцијуме домаћих фирми, при чему је као успешне и 
перспективне фирме Илић издвојио „Планум“, „Путеви Ужи-
це“ и „Иван Милутиновић“.

Меморандум о сарадњи, који су потписали министар 
Илић и директор компаније из Уједињених Арапских Еми-
рата „Global Capital Advisors Management“, Арун Панкарија, 
предвиђа формирање заједничког предузећа Владе Србије 
и ове компаније за финансирање и развој индустријских и 
инфраструктурних пројеката у Србији. Трошкове оснивања 
новог привредног друштва обезбедиће поменута компанија, 
која ће за финансирање пројеката уложити између 10 и 15 
милиона евра.

Илић је навео да ће поменуто заједничко привредно 
друштво улагати у пројекте као што су Карго центар „Лађе-
вци”, у станоградњу, туризам, изградњу ауто-путева и аг-
робизнис. Према његовим речима, најпре ће бити израђене 
квалитетне студије и пројектна документација, након чега 
ће почети и реализација пројеката.

Након 17. фебруара ове године, када је потписан међудр-
жавни уговор о сарадњи између Србије и УАЕ, Министарство 
грађевинарства и урбанизма одржало је низ разговора са 
представницима поменуте компаније са циљем истражи-
вања могућности за инвестирање у области инфраструктуре 
и грађевинарства.

Извор: Влада Србије

нЕопходно УдрУЖиваЊЕ  
У КонЗорЦијУмЕ

Домаћа грађевинска  
     оператива у нестајању

„Српском грађевинарству прети да остане без власти-
те оперативе, јер због пада инвестиција у земљи пропадају и 
грађевинске фирме. Добро је што нас зову из иностранства, од 
Алжира, Туниса, централне Африке до Русије и Казахстана, 
међутим, проблем је квалификациона структура запослених. 
Не само што нема мајстора, нема ни радника који би могли ра-
дити као пословође, шефови градилишта, а неповољна је и ста-
росна структура, јер је просечна старост грађевинара 55 годи-
на”, упозорава Горан Родић, секретар Одбора за грађевинарство 
и индустрију ПКС.

Родић објашњава да такво стање не треба да чуди, јер се 
годишње у грађевинске стручне школе упише тек неколико 
ученика. Прошле године, на пример, уписано је само 39 ђака на 
смерове за зидаре, тесаре или армираче. За грађевинске шко-
ле одавно нема интересовања, нити стипендија. Из 31 школе у 
2011. години изашла су 72 свршена армирача, зидара и тесара, 
што није довољно ни за једну општину, а камоли за грађевинску 
оперативу града или државе, а некада је само једна грађевин-
ска школа нудила по 600 стипендија за занатске трогодишње 
школе.

Процене су да ће за две године домаћа грађевинска опе-
ратива нестати, уколико се одмах нешто не предузме. Предлог 
плана за хитно превазилажење тешког стања у грађевинској 
индустрији Србије већ дуже је пред Владом Србије, међутим, 
Родић каже да грађевина тапка у месту и иде у суноврат, што 
не мотивише младе да се опредељују за грађевинска занимања. 
„Влада мора да препусти привреду стручњацима, уз чију помоћ 
се грађевинске фирме неће морати задуживати као до сада, по 
зеленашким каматама. Посебно је важно да се повећа учешће 
домаћих фирми у пословима у земљи, да би стекле референце 
за наступ на страним тендерима. Када млади буду видели да се 
од грађевинског занимања може пристојно живети и интересо-
вање за дефицитарна занимања биће веће”, наглашава Родић.
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Тихомир Рајлић: Србији недостају радници и предузетници

Успешни су они који нису дозволили да потону у овом сивилу, него су једноставно желели да 
се прилагоде другим тржиштима

- Нисам сигуран да када говоримо о реиндустријализа-
цији сви мислимо на исту ствар. Ја је разумем мало друга-
чије, него што се у Србији, најчешће, под тим термином под-
разумева. Не видим реиндустријализацију као обнављање 
старих гиганта који су некад били носиоци индустрије у 
Србији, каже у интервјуу за „Нови магазин” Тихомир Рајлић, 
директор „Сименса” (Siemens) Србија.

- То није могуће, јер не знамо шта ће они производити, 
ни за кога ће производити, а ако би производили само за тр-
жиште Србије, такав гигантски подухват не би имао никаквог 
смисла. Реиндустријализацију видим на други начин. Ако 
смо већ кренули да доводимо стране инвеститоре - „Фијат”, 
„Горење”, „Бош”, зашто онда не искористимо њихов интерес, 
па око њих изградимо индустријску мрежу добављача и 
поддобављача. Ко каже да неки подизвођач „Сименса” су-
тра неће изаћи на инострано тржиште. Наравно, неће пре-
ко ноћи, јер мора да примени одређене стандарде као начин 
размишљања глобалног света. Успешни у Србији су они који 
нису дозволили да потону у овом сивилу, него су једноставно 
желели да се прилагоде другим тржиштима. Ово се надо-
везује на проблем који ми имамо - до сада нисмо успели да 
ту, у кругу од 100 до 200 километара, направимо мале пре-
дузетнике који ће наћи свој интерес у томе да нас препознају 
као купце, а да ми будемо ти који ћемо им дати технологију, 
знање, посао и да они раде за нас.

Ако се о нечему у Србији говори, говори се о развоју 
малих и средњих предузећа. Испада да им ви нудите 
посао, али не можете да их нађете. Зашто их нема?

Зашто их нема? Добро питање, али није за мене. Морате 
га поставити неком другом.

Са вашег места, ипак, можете да видите где је про-
блем.

Ако причамо о реиндустријализацији земље, узмимо 
нашу компанију као пример. Нама је било потребно десет 
година да до данас изградимо ову фабрику. Од 12 до 700 
људи - десет година. Мислим да је велика заблуда у друштву 
рећи - имамо хале, имамо инфраструктуру, зашто онда не-
мамо фирме. Хала је последње што је потребно када имаш 
идеју у глави. Ми смо десет година развијали ову фабрику, 
од 150 квадратних метара до данашњих 30.000, дограђујући 

сваке године одређену компетенцију, односно одређену до-
датну вредност. Пре годину дана почели смо да тражимо 
поддобављаче у Србији за разне компоненте, не зато што смо 
схватили да то раније Срби нису могли, него једноставно зато 
што је сада време за то. Сазрели смо као фабрика да о томе 
размишљамо.

Зашто нема малих и средњих предузетника? Можда ће 
један пример показати како то функционише. Мали преду-
зетник је у почетку веома заинтересован. Дође, погледа, дамо 
му нацрт, квалитете материјала и све што му је потребно, али 
уплаши се када чује колика је серија. Он је до јуче произ-
водио одређени део у серији од неколико комада годишње 
и од тога живео, а када му ја кажем да мени треба сто ко-
мада недељно, једноставно се уплаши. Тај страх нема основ, 
јер не тражим ја да ми одмах испоручи сто комада, већ прве 
недеље пет, па десет, и на тај начин полако расте заједно са 
нама.

Ево још један пример, врло индикативан. Пронашли смо 
једну фирму, ту у околини, која је покушала нешто да напра-
ви, али то није било успешно, јер квалитет производа није био 
у складу са стандардима. Довели смо вариоце из те фирме 
код нас на тромесечну обуку и били су одлични. Значи, није 
ствар у вариоцима, ствар је у организацији посла и у схва-
тању да кад један примерак у серији направиш у складу са 
стандардима, исти квалитет мора да има и други, трећи, 
пети, стоти, а не данас овако, сутра онако. То је проблем који 
је последица чињенице да Србија, у суштини, већ 20 година 
нема производњу.

Кад кажете да сте за десет година са 12 дошли на 
700 запослених, јесте ли очекивали да ће ићи брже?

Нисмо, зато што смо почели са једним производним про-
грамом, а данас имамо нешто сасвим четврто, четири пута 
смо сами трансформисали фабрику, прелазећи са једног 
производног програма на други, у складу са потребама тр-
жишта. Други разлог се заснива на чињеници да је у овој фа-
брици пре 10 година практично продаван само људски рад. 
Данас то више није тако, јер имамо и сопствену конструкцију, 
набавку, контролу квалитета, као и испитивање производа. 
Данас продајемо сасвим другу додатну вредност нашој ма-
тичној кући и другим купцима.

идЕм Тамо ГдЕ имам посао
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Да се вратимо на питање с почетка, јесте ли реши-
ли онај конкретан проблем?

Нисмо, али смо на трагу да га сами решимо заједно са 
Асоцијацијом малих и средњих предузетника, са господи-
ном Миланом Кнежевићем, који је показао изузетну спрем-
ност да нас у томе прати. Већ је договорено да у октобру у 
фабрици направимо интерни сајам, анимирамо Асоцијацију 
да дођу и погледају шта ми нудимо и онда да се евентуално 
договоримо.

Много се говори о недостатку капитала. Да ли је 
проблем у недостатку средстава за инвестиције које 
евентуална сарадња са вама захтева?

Неко ко данас производи текстил не може сутра прећи 
у металопрерађивачку индустрију, јер су за то потребне оз-
биљне инвестиције. Међутим, неко ко данас каже да је ме-
талопрерађивачки мали предузетник, веома лако, са малим 
улагањима, може да се уклопи у наш производни програм. 
Улагања нису проблем, јер их може отплаћивати кроз свој 
рад. Ми нудимо машине или новац који ће нам бити враћени 
кроз рад. Нормално, морате се придржавати правила - сваки 
наш подулагач мора се уклопити у такозвану културу купца.

Ви до сада немате ниједан такав уговор, а толико 
се говори о нашој традиционалној предузимљивости и 
креативности.

Немамо. Немамо, нажалост, чак ни интересовање. Бити 
поддобављач било ком великом систему није једноставно. 
Поред жеље, морате имати и знање и вољу, бити спремни да 
много радите и постепено растући да зарађујете. Не може се 
од једног посла доћи до скупог аутомобила, виле и брода итд.

Ако није у капиталу, да ли је проблем у људима 
или, можда, у клими која не одговара правим преду-
зетницима?

У свему помало. Рецимо, школство је тотално неприла-
гођено данашњем времену. Кроз школски систем произво-
димо људе које не можемо да запослимо. Не говорим о сто 
инжењера који се годишње произведу у Србији, мада би се и 
о њиховом квалитету могло разговарати. Покренули смо, на 
нашу иницијативу, у Средњој техничкој школи у Суботици је-
дан разред који се образује мало другачије него остали. Њи-
хово образовање је мало мање базирано на општем знању, а 
мало више на стручном. Имају два посебна предмета - елек-
тромеханику и механику. Свима је кад заврше средњу школу, 
уколико не оду на факултет, код нас обезбеђено радно место.

Када запошљавате људе, какве квалитете тражи-
те, шта је најважније?

Објаснићу вам на примеру. Пре две године запослили 
смо 150 људи на одређено време. После шест месеци, у скла-
ду са уговором, отпустили смо их, рекавши им да ћемо дого-
дине опет тражити људе за дужи временски период, видели 
смо то по наруџбинама које смо имали. Од тих 150 људи само 
њих 50 је поново дошло, узели смо друге. Сто их се није вра-
тило зато што овде треба радити, а од нових 200 већ другог 
дана њих 15 је отишло из фабрике. Нећу спомињати екстреме 
који су другог дана отишли код директора да питају има ли 
неки посао у канцеларији, јер им је напорно. Питам се како 
некоме ко је незапослен може после једног дана да буде на-
порно да ради на послу за који се школовао.

Када упоредите људске ресурсе у Словенији и Ср-
бији, рецимо, управо са аспекта реиндустријализа-
ције, какав је ваш утисак?

У принципу нема разлике. Људи су вредни и у Словенији 
и у Србији. Постоји једна друга разлика. Потребно је људима 
тачно, прецизно и истинито рећи шта да раде и шта се од њих 
очекује и онда неће бити проблема. Мислим да ми овде, по-
некад, мало замајавамо људе. Политичари причају оно што 
народ хоће да чује, а то што је чуо народ донесе у фабрику. 
У фабрици је нешто сасвим друго, брутална истина - радиш, 
мериш, добијаш. Нема националности, нема припадности 
партији.

А шта је истина? Рекосте да нема предузетника, а 
имамо ли радничку класу?

Наши планови развоја говоре да би за следеће две годи-
не требало да запослимо још око 200 људи. Питање је хоћемо 
ли их наћи, јер је ова индустријска зона где се ми налазимо 
„експлодирала” и брзо ће овај базен радне снаге бити празан.

Звучи невероватно када кажете да у Србији, у којој 
је огромна незапосленост, нећете моћи да дођете да 
радника.

Да ли је просечан грађанин Србије мобилан? Мобилност 
грађана Србије није попут мобилности грађана Немачке или 
Словеније. Овде се на посао путује онолико колико се може 
бициклом. Ту врсту мобилности - идем тамо где имам посао 
- у Србији још нису открили, иако је најамнина за стан у Субо-
тици мала, између 50 и 100 евра.

Има ли, с обзиром на све о чему смо причали, Ср-
бија неке предности на светском тржишту?

То треба питати неког ко је задужен да стратешки раз-
мишља о Србији. Ја стратешки размишљам само о мојој фа-
брици. 

Ипак, са своје позиције имате добар увид.
Немамо изграђене институције, имамо велики број за-

кона који су мртво слово на папиру, имамо ригидне законе 
из бившег система који генеришу много бирократије и беспо-
требне папирологије. Имамо врло неефикасан систем.

Већ смо више пута спомињали Словенију. Кад ге-
нерално упоредите ове две бивше југословенске репу-
блике, какав је ваш утисак?

И Словенија је имала своје муке у транзицији, али је ве-
ома брзо дефинисала своје циљеве. То можда грађанима Ср-
бије изгледа као полтронство, али Словенија је одмах рекла: 
„Ја хоћу у Европу” и учинила је све да уђе у Европу. Ми смо 
ту мало лутали, ми бисмо на четири ноге стајали. Пре по-
дне Кина, поподне Русија. Мислим да живимо у заблудама. 
Размишљамо у давно застарелим клишеима: пријатељи - не-
пријатељи. Сигуран сам да се фирме из Западне Европе по-
нашају поштеније на тржишту на којем инвестирају, него они 
које ми сматрамо пријатељима. У то се уверавам сваког дана.

Извор: Где инвестирати/Нови магазин
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Дан младих у Србији

Млади нису само корисници услуга и неми посматрачи друштва и друштвених процеса око 
нас, а тренутно се налазе у неравноправном положају у односу на друге доносиоце одлука, 
закључено је на конференцији КОМС, којом је уједно и најављен наставак континуираног 

залагања омладинског цивилног сектора за побољшање положаја младих

Поводом обележавања Међународног дана младих, 
Кровна организација младих Србије (КОМС), најви-
ше независно представничко тело младих у земљи, 
прошле недеље организовала је прес конференцију 

„Дан младих: имамо ли шта да славимо?”. Организатори кон-
ференције поручују да млади људи морају имати право да 
се њихов глас чује. Учешће младих у процесима доношења 
одлука омогућава им да преузму одговорност за сопствену 
будућност и будућност друштва и да постану део решења, а 
не проблема, како им се често пребацује. 

Лако се заборавља
Подсећајући на залагање организација цивилног друшт-

ва за оснивање Министарства омладине и спорта (МОС), Го-
ран Радисављевић, из Националне асоцијације практичара/
ки омладинског рада - НАПОР, нагласио је да је цивилни 
сектор наставио напоре ка системској бризи о младима фор-
мирањем два репрезентативна савеза: КОМС-а и НАПОРА-а. 

„Проблем је у томе што се заборавља учињено и траже 
нови партнери и самим тим све мора да се гради испочетка 
са сваком променом”, рекао је Радисављевић, наглашавајући 
неопходност осигурања професионализације омладинског 
рада и квалитета програма и додајући да лични и странач-
ки интереси морају остати по страни, те да држава мора да 
омогући транспарентно учешће младих у доношењу одлука 
уместо да их само декларативно подржава, а у пракси оне-
могућава реалну партиципациију, негирајући капацитете и 
права младих.

„Потребно је унапредити начине укључивања младих и 
омладинских организација и организација за младе у проце-
се планирања и реализације националне бриге о младима”, 
закључио је и  Душко Крстић, координатор Канцеларије за 
младе Обреновац, фокусирајући се на начин приоритиза-
ције и реализације системске бриге о младима. Крстић, који 
у омладинској политици у Србији представља много више 
од представника дела локалне самоуправе, још је прошле 
године постављао питање смислености „славља” уочи Дана 
младих, указујући на непостојање међусекторске сарадње, 
одрживих системских решења, недовољне видљивости и 
подршке младима и организованим групама младих.

Немоћ и жеља за одласком
Врло конкретан пример који се тиче учешћа младих у 

процесима доношења одлука образложио је Иван Ђурић, 
из Иницијативе младих за људска права. Иницијатива је по 
расписивању јавног позива за пријављивање младих у На-
ционални савет за младе поднела притужбу заштитнику 
грађана на критеријуме које је позивом дефинисао МОС, на-
кон чега је позив поништен. Напомињући да је ова организа-
ција поднела притужбу и на следећи новорасписани позив, 
Ђурић је између осталог рекао: „МОС активно ради на томе 
да млади људи не буду укључени у рад Савета за младе, што 
је супротно свим начелима Закона о младима. На нама је да 
вршимо притисак да формирање Савета за младе буде што 
транспарентније, што је предуслов за даљи квалитетан рад 
тог тела. Од тога зависи да ли ћемо сутра имати само још 
једно тело чију функцију и важност ни његови чланови не 
разумеју или ћемо имати тело које ће представљати нас мла-
де и наше интересе”.

Вукашин Гроздановић, председник Управног одбора 
КОМС, такође је потврдио да учешће младих у процесима 
доношења одлука није омогућено, објашњавајући да управо 
такво стање има за последицу утисак немоћи и жељу младих 
за одласком из Србије. 

„КОМС ће доследно захтевати, свим расположивим сред-
ствима, да се млади укључе у процесе планирања, доношења 
одлука и праћења успешности политика за младе, како на 
локалном тако и на националном нивоу”, најавио је Грозда-
новић.

имамо ли ШТа да славимо?

Генерација незапослених
Може се рећи да је привредна криза у Европи произвела 

„генерацију незапослених”. Сматра се да су највећи губитници 
економске кризе управо млади људи: у ЕУ је сваки четврти чо-
век млађи од 25 година незапослен. Најлошије стање је у Грчкој 
и Шпанији. При томе, нема разлике између високообразованих 
кадрова и оних са ниским степеном квалификација. Изменила 
се и класична шема преласка из школе и образовања на посао, 
а затим у зарађену пензију. Није извесно како ће се и одакле фи-
нансирати будући пензионери. Према подацима Међународне 
организације рада, 75 милиона младих људи (испод 25 година) 
широм света тражи посао. То чини армију људи која ни на који 
начин није укључена на тржиште рада

Еуростат је недавно објавио најновије податке о стању не-
запослености на нивоу 27 земаља чланица и 17 чланица уже 
еврозоне.   Према тим подацима, скоро 27 милиона људи у ЕУ је 
без посла, од тога 19,2 у оквиру уже еврозоне. У ЕУ је око 1,8 ми-
лиона више назапослених него у истом периоду прошле године. 
Највећи пораст незапослености забележен је у Грчкој, Шпанији, 
Португалу и на Кипру. Коњуктурне прогнозе до краја 2014. го-
дине не предвиђају побољшање ситуације.

Политика штедње додатно отежава овај процес, а очеки-
вања су да средства Европске инвестиционе банке, тј. кредити 
за улагања у инфраструктуру, могу помоћи процесу опоравка. 
Земље чланице, са сада већ превеликом стопом незапосле-
ности, очекују финансијску помоћ од стране ЕУ како би прева-
зишле кризу на тржишту рада. У Србији од 780.000 незапосле-
них људи на евиденцији Националне службе за запошљавање 
око 220.000 су млади, односно млађи од 30 година.

Ђ.С.
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Систем који ствара шансе
Према подацима са последњег пописа, удео младих од 

15 до 29 година је скоро 20% у укупној популацији Србије. У 
истој популацији стопа незапослености је истовремено јако 
висока, период адолесценције продужен, а осамостаљивање 
младих привилегија. Млади бележе и најмањи проценат из-
лазности на изборе. Учешће младих у доношењу одлука је 
недовољно, од локалног до националног нивоа, а често су и 
постојећи механизми нефункционални. Ипак, постоје и при-
мери добре праксе на које би требало указати и тиме подста-
ћи даљи развој омладинске политике у Србији.

Кровна организација младих Србије у Београду орга-
низовала је и трибину „Када знаш како, комуницирати је 
лако“, док је централна манифестација одржана у Бањи Ко-
виљачи, под слоганом „Активирај се и ти“, коју је свечано 
отворио државни секретар за омладину Ненад Боровчанин. 

Државни секретар је истакао да се развија модел како 
би у Акционом плану о запошљавању за 2014. годину млади 
били посебна категорија и додао да је циљ урадити оно што је 
урадила ЕУ, која је направила добру стратегију до 2020. годи-
не и пројекат „Гаранције европској омладини“. Тим програ-
мом, како је рекао, сваки млади човек који је дуже од четири 
месеца без посла у ЕУ имаће могућност да стиче нова радна 
искуства, стажира и напослетку да се запосли.

„То је систем вредности који ствара шансе и могућност 
за сваког човека. У складу са условима и ситуацијом у земљи 
трудимо се да спроведемо сличне и прилагођавамо наше 

програме програмима ЕУ, јер сматрамо да су успешни“, ре-
као је Боровчанин и додао да је то један од разлога зашто 
треба да тежимо ЕУ. Он је истакао и да се са Министарством 
рада, запошљавања и социјалне политике и Националном 
службом за запошљавање развија модел како би млади по-
себно били обухваћени свим тим програмима, односно како 
би послодавци били подстицани на разне начине и имали 
олакшице при запошљавању младих.

Незапосленост - највећи проблем
Психолог Жарко Требјешанин, у изјави за Танјуг, каже да 

се млади суочавају с многобројним проблемима и да немају 
разлога да славе док се не реши њихов највећи проблем - не-
запосленост. Он је додао и да се данашње генерације умного-
ме разликују од ранијих које су биле носиоци побуна, а сада 
су пасивни и немају визију ни енергију.

Требјешанин сматра да се младима данас не пружа при-
лика у довољној мери, што за последицу има велико незадо-
вољство, а што опет доводи до хулиганизма на стадионима 
и у школама. Млади дуго не могу да се осамостале и заснују 
породицу, већ живе код родитеља, што није проблем само 
младих у Србији, већ у читавој Европи.

И повереница за заштиту равноправности, Невена Пе-
трушић, сматра да млади данас не могу да започну на време 
изградњу професионалне каријере и да заснују породицу.

„Наравно, ту су са аспекта остваривања права у једна-
ким условима најугроженији млади из мањинских заједни-
ца, а када то кажем мислим на Роме, посебно на Ромкиње, 
које су дискриминисане и у својој, али и у широј друштвеној 
заједници“, рекла је Петрушићева. Према њеним речима, по-
ред припадника ромске заједнице, жртве дискриминације су 
млади са инвалидитетом и припадници сексуалних мањина.

В.П.

Савет за младе 
Савет за младе који ради при ГО Обреновац пример је како 

младе укључити у активно доношење одлука. Савет има сле-
деће задатке:

- иницира и учествује у изради локалне омладинске по-
литике у области образовања, рекреације, коришћења слобод-
ног времена, повећања запослености, информисања, активног 
учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, 
равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета, 
приступа правима, одрживог развоја и животне средине и дру-
гим областима;

- учествује у изради посебних локалних акционих планова, 
програма и политике у сагласности са Националном страте-
гијом за младе и прати њихово остваривање;

- даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима 
обавештава органе Општине;

- даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси 
Скупштина Општине у областима значајним за младе;

- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању 
локалне омладинске политике и локалних акционих планова и 
програма за младе и подноси их Скупштини Општине;

- иницира припрему пројеката или учешће Општине у про-
грамима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја 
младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у на-
длежности Општине;

- подстиче сарадњу између Општине и омладинских ор-
ганизација и удружења и даје подршку реализацији њихових 
активности;

- подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се 
односи на омладину и о томе обавештава органе Општине;

- даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за 
младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета 
Општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење на-
длежном органу Општине;

- предлаже доношење одлука, програма и других аката од 
значаја за унапређење положаја младих;

- води рачуна о информисаности младих о свим питањима 
значајним за унапређење положаја младих;

- предлаже финансијски план за имплементацију Локал-
ног акционог плана за младе;

- по потреби позива представнике јавних служби, установа, 
тела јединице локалне самоуправе, на седнице Савета за младе;

- спроводи конкурс за финансирање пројеката за реализа-
цију Локалног акционог плана за младе;
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Дугорочна незапосленост

Научници су утврдили да краткорочна 
незапосленост нема утицаја на перспективу 

добијања посла. Међутим, стопа позивања на 
разговор за посао драматично се смањује код 

периода од девет месеци незапослености

Имате осећај да вам то што сте већ дуже време неза-
послени отежава проналажење посла? Не чини вам 
се. Недавно спроведени експеримент је показао да је 
ово тачно. Чињеница је да је једно од редовних пи-

тања на разговору за посао: „Где тренутно радите?” и да се 
разговор окончава убрзо после вашег одговора да дуго нисте 
у радном односу. Епидемија дугорочне незапослености јед-
на је од карактеристика која дефинише рецесију и успорава 
опоравак.

Особе које траже посао временом губе наду, па одустају. 
Урушавају се и њихове мреже познанстава, што значи да 
могу пропустити нека радна места јер су за њих касно чули 
или чак уопште нису чули. Дугорочно незапослени су једнос-
тавно мање привлачни послодавцима из разлога који нису 
везани за дужину њихове незапослености.

Шведски економисти Стефан Ериксон и Дан-Олаф Рут 
одлучили су да тестирају ову теорију кроз једноставан екс-
перимент. Поднели су захтеве за више од 3.500 радних места 
помоћу готово 8.500 фиктивних биографија. Неки од измиш-
љених апликаната имали су стално и стабилно запослење, 
неки су били тренутно запослени, али су у ранијој фази ка-
ријере били незапослени, док је одређени број фиктивних 
апликаната био незапослен у различитом периоду. Након 

тога, остало им је да чекају и виде ко од фиктивних аплика-
ната ће бити позван на интервју за посао. 

Научници су утврдили да краткорочна незапосленост 
(до шест месеци) нема утицаја на перспективу добијања 
посла. Тачније, за нискоквалификована радна места кратак 
период незапослености може бити чак и предност, јер ти 
радници могу одмах почети са радом. Међутим, другачија 
ситуација је са онима који су незапослени дужи период - сто-
па позивања на разговор за посао драматично се смањује 
код периода од девет месеци незапослености. За оне који се 
пријављују за средњеквалификована и нискоквалификована 
радна места, стање дуже незапослености смањује позиве на 
интервју за 20 одсто, што је једнако брисању четири године 
радног искуства из њихових биографија.

Интересантна је чињеница да се ова шема не примењује 
код кандидата који се пријављују на радна места која захте-
вају факултетску диплому. Научници нагађају да компаније 
имају строже процедуре запошљавања за радна места која 
изискују више радних вештина, а самим тим су и под мањим 
утицајем садржаја самих биографија.

Добра вест за дугорочно незапослене: уколико успеју 
да пронађу посао, стигма дуге незапослености брзо нестаје. 
Кандидати који су у биографији имали историју незапосле-
ности у трајању од годину дана добију на крају исти одговор 
и позив на разговор за посао као и они са сталним и стабил-
ним запослењем. Довољна је једна година радног искуства 
да избрише негативни сигнал дуге претходне незапосле-
ности, закључују научници.

Ранд Гаyд, студент, спровео је сличан експеримент у 
САД прошле године. Његово истраживање показује да су 
послодавци исказали снажан отпор према кандидатима који 
су незапослени дужи период, чак и ако су имали боље иску-
ство од кандидата који су краће без посла.

Извор: Bizlife.rs
  Аутор: Г.Б.

САЧУВАТИ 
ОПТИМИЗАМ

Тренинг самоефикасности
Национална служба за запошљавање организује дводнев-

ну обуку за активно тражење посла - Тренинг самоефикасности, 
намењену дугорочно незапосленим особама (дуже од две годи-
не) и теже запошљивим лицима (због година живота, потражње 
на тржишту рада и сл).

Циљеви обуке су: усвајање стратегије и вештине тражења 
посла, јачање капацитета значајних за активно и истрајно тра-
жење посла, повећање самопоуздања, мотивације, толеранције 
на фрустрације и личне одговорности за тражење посла. Прин-
цип рада је радионичарски, у мањим групама, а обука се реа-
лизује једном до два пута месечно, у складу са потребама. Обу-
ку реализују психолози, а пријављивање заинтересованих је код 
саветника за запошљавање, саветника за планирање каријере 
или у Центру за професионално информисање и саветовање.
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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

250

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕоГра д

граДСКа оПШтина СурЧин 
веЋе граДСКе оПШтине СурЧин

11271 Сурчин, Војвођанска 79
тел. 011/8443-758, 8443-759, 8443-762

Начелник управе ГО Сурчин
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, 
5 година радног искуства у струци, положен испит за рад 
у органима државне управе, познавање рада на рачуна-
ру. Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву и биографију кандидат доставља дока-
зе о испуњавању услова (оригинали или оверене фотокопије 
докумената): диплому о завршеном правном факултету, уве-
рење о положеном испиту за рад у органима државне упра-
ве (или уверење о положеном правосудном испиту), доказ о 
радном искуству у струци, уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. Пријаве и 
доказе о испуњавању услова огласа доставити Већу ГО Сур-
чин, преко Одељења за општу управу Управе ГО Сурчин, Сур-
чин, Војвођанска 79, поштом или путем писарнице, са назна-
ком: „За јавни оглас“. Додатне информације могу се добити 
на бројеве телефона: 011/8443-758, 8443-759, 8443-762, 8443-
763, 8443-765, 8443-111, 8442-111, локал 106. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања (рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

граД београД 
граДСКа оПШтина СавСКи венаЦ 

уПрава граДСКе оПШтине
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Дактилограф - записничар за вођење 
евиденције непокретности

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: основна школа, завршен дактилографски курс I-а 
или I-б класе, три године радног стажа. Осим наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима. Уз пријаву и 
биографију кандидат подноси: оверену копију дипломе, доказ 
о радном стажу, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о здравственом 
стању и уверење да није осуђиван за кривична дела на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

граД београД 
граДСКа оПШтина барајево 
јавно ПравобранилаШтво

Барајево, Светосавска 2
тел. 011/7872-160

Дипломирани правник - приправник
на одређено време од 2 године, за рад у Јавном 

правобранилаштву Општине Барајево

УСЛОВИ: правни факултет. Уз пријаву доставити: извод из 
матичне књиге рођених (или фотокопија личне карте), лекар-
ско уверење и уверење да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе поштом на наведену адресу или доставити лично.

реПублиКа Србија 
миниСтарСтво ФинанСија и ПривреДе 

ПореСКа уПрава
Београд

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС”, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. 
гласник РС”, бр. 80/02...47/13), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ - ПОРЕС-
КОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија и привреде - Пореска управа, Централа

II Радна места која се попуњавају:

1. Канцеларијско - евиденциони послови, 
у звању виши порески референт - остале 
функције, у Министарству финансија и 

привреде - Пореска управа, Централа, према 
условима за радно место под редним бројем 
4. Унутрашњег уређења и систематизације 
радних места у Министарству финансија и 

привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: обавља послове: пријем, евиденцију, дистри-
буцију и експедицију поште; кореспонденцију, пријем и слање 
електронске поште и факсова за потребе директора Порес-
ке управе и помоћника директора; организовање састанака 
и пријем странака; припрема путних налога; обавља и друге 
канцеларијске послове по налогу заменика директора Порес-
ке управе.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема 
- друштвеног, природног или техничког смера; радно иску-
ство у струци од најмање 3 године; положен државни стручни 
испит, оспособљеност за рад на рачунару; комуникативност.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

администрација и управа
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2. Администратор писарнице, у звању виши 
порески референт - остале функције, у 

Министарству финансија и привреде - Пореска 
управа, Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за људске ресурсе, Група писарница, 
према условима за радно место под 

редним бројем 218. Унутрашњег уређења и 
систематизације радних места у Министарству 

финансија и привреде - Пореска управа
1 извршилац

Опис послова: обавља послове пријема поште, завођења 
поште, одређивање шифре вођења евиденције поште по 
Секторима, Одељењима и одсецима, експедицију поште и 
друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема 
- економског, друштвеног или природног смера, радно иску-
ство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији, Уредбе о 
канцеларијском пословању органа државне управе и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

3. Послови интерне комуникације, у звању 
порески саветник - остале функције, у 

Министарству финансија и привреде - Пореска 
управа, Централа, Сектор за образовање, 

комуникацију и међународну сарадњу, Биро 
за информисање, према условима за радно 
место под редним бројем 389. Унутрашњег 
уређења и систематизације радних места у 

Министарству финансија и привреде - Пореска 
управа

1 извршилац

Опис послова: организује и реализује интерно информи-
сање организационих јединица Пореске управе и запослених 
(електронским путем, кроз штампане материјале и директним 
контактом) о свему што доприноси прецизнијем и бољем раду 
запослених који чине прву линију контаката са обвезницима; 
организује и реализује активности које за циљ имају подизање 
квалитета рада Пореске управе (према дефинисаним крите-
ријумима, месечни и годишњи избор најбољег шалтерског 
радника, најбољег радника филијале, односно друге органи-
зационе јединице; организује сусрете - дане отворених врата 
за запослене и пореске обвезнике са директорима филијала 
и директором Пореске управе); организационо и оперативно 
прати наведене активности; припрема и организује интерне 
манифестације за потребе Пореске управе, остварује комуни-
кацију са организационом јединицом за едукацију у делу који 
се односи на реализацију обуке из послова Бироа (однос са 
медијима, однос према пореским обвезницима, принципи елек-
тронске комуникације, установљавање и праћење остварење 
пословног бонтона и свих видова комуникације које спроводи 
Биро, итд), обавља и друге послове по налогу шефа Бироа.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне, односно стручне области у оквиру образовно 
- научног поља друштвено - хуманистичких наука на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године; положен државни стручни испит; најмање 3 
године радног искуства у струци; оспособљеност за рад на 
рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

4. Координатор за спровођење поступка 
наплате у регионалном одељењу, у звању 

главни порески саветник - основне функције, 
у Министарству финансија и привреде - 

Пореска управа, Централа, Сектор за наплату, 
Регионално одељење за наплату и пореско 

рачуноводство Ниш, према условима за радно 
место под редним бројем 160. Унутрашњег 
уређења и систематизације радних места у 

Министарству финансија и привреде - Пореска 
управа

1 извршилац

Опис послова: обавља најсложеније студијско - аналитичке 
послове из делокруга Сектора, ради једнообразног поступања 
и благовременог извршавања поверених послова, коорди-
нира однос између регионалног одељења и организационих 
јединица за наплату у филијалама и експозитурама, даје миш-
љења и предлоге у вези рада регионалног одељења, предла-
же планове рада, циљеве рада и задатке у области наплате, 
принудне наплате, пореског рачуноводства, пореске статисти-
ке и фискалне анализе, предлаже предузимање мера за уна-
пређење рада регионалног одељења, по усмерењу помоћни-
ка директора остварује сарадњу са унутрашњим јединицама 
Пореске управе и другим државним органима и организација-
ма, обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области правне или економске науке на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, положен државни стручни испит, нај-
мање 9 година радног искуства у струци, оспособљеност за 
рад на рачунару, поседовање организационих и руководећих 
способности.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији и провера 
вештине комуникације - усменим путем.

III Место рада:
За радна места под редним бројем 1, 2 и 3 место рада је Бео-
град.
За радно место под редним бројем 4 место рада је Ниш.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
финансија и привреде - Пореска управа, Централа, Београд, 
Саве Машковића 3-5, са назнаком: „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Драгана Зарић, број телефона: 011/3953-437, Минис-
тарство финансија и привреде - Пореска управа, Централа.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци.

Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

администрација и управа
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Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-

ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 

спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 

државном стручном испиту за рад у државним органима;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 

струци;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог 

доказа о знању енглеског језика (за радно место под ред-
ним бројем 3).

Напомене: За сва радна места, радни однос се заснива на 
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита примају 
се на рад под условом да исти положе до окончања пробног 
рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе 
доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који кон-
куришу на више радних места подносе појединачне пријаве 
за свако радно место, са траженим документима за то радно 
место. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или суду, 
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

јаГодина

граДСКа уПрава граДа јагоДине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Оператер аутоматске обраде података за 
бирачки списак

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

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен, средња економ-
ска школа, гимназија, хемијско - технолошка, правно - биро-
техничка школа, организатор програма у сфери културе и 
информисања, техничар самозаштите, 6 месеци радног стажа 
и положен државни стручни испит. Поред посебних услова, 
кандидат мора да испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима: да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
да има општу здравствену способност. Пријава на оглас са 
доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве на оглас слати на горенаведену 
адресу.

ПреКрШајни СуД у ПараЋину
35250 Параћин, Томе Живановића 10

тел. 035/569-690

Уписничар

УСЛОВИ: Посебни услови: IV степен стручне спреме, гимна-
зија или средња стручна школа, две године радног искуства 
у струци, познавање рада на рачунару и положен државни 
стручни испит. Кандидат треба да испуњава услове за засни-
вање радног односа прописане чл. 45 ст. 1 Закона о држав-
ним службеницима. Уз пријаву са краћом биографијом кан-
дидат треба да поднесе оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: извода из матичне књиге рођених, 
уверења о држављанству, доказа о стручној спреми, дока-
за о радном искуству, доказа о познавању рада на рачуна-
ру, доказа о положеном државном стручном испиту, лекар-
ско уверење о општој здравственој способности, уверење да 
није под истрагом и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци, доказ да му радни однос није престао због 
теже повреде радне дужности (за кандидате који су радили у 
државним органима). Државни службеник који се пријављује 
на конкурс уместо уверења о држављанству и извода из мати-
чне књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва из конкурса доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику РС“, поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком: „За конкурс“, на адресу: Прекршајни суд у 
Параћину, Томе Живановића 10, 35250 Параћин или непо-
средно у пријемној канцеларији суда. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве, непотпуне пријаве или пријаве уз 
које нису приложени потребни докази, конкурсна комисија ће 
одбацити закључком. У изборном поступку врши се провера 
знања усменим разговором са кандидатом, о чему ће канди-
дати бити благовремено обавештени.

КраљЕво

граД КраЉево граДСКа уПрава
36000 Краљево, Трг Јована Сарића 1

тел. 036/306-090, 306-009

Радно место за грађанска стања у Одељењу за 
општу управу

на одређено време до годину дана, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године (VII степен стру-
чне спреме); положен државни стручни испит и најмање 1 
година радног искуства у струци. Пријаве се могу предати 
лично на шалтеру Градског услужног центра или поштом на 
адресу: Градска управа Града Краљева - Одељење за општу 
управу, Трг Јована Сарића 1, са назнаком: „За оглас“, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању 
општих и посебних услова: доказ о школској спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у 
струци, доказ о положеном државном стручном испиту и уве-
рење да нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, 
издато од надлежне полицијске управе (не старије од 6 месе-
ци), а изабрани кандидат по извршеном избору и лекарско 
уверење. Пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, у оригиналу или у фотокопији овереној у Градској управи 
или суду, као и неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

администрација и управа

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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оПШтинСКа уПрава 
оПШтине врњаЧКа бања
36210 Врњачка Бања, Крушевачка 17

Извршилац на управним пословима из области 
примарне здравствене заштите

на одређено време до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства, за рад у Одељењу 
за заштиту животне средине, друштвене и 

комуналне делатности

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

оПШтинСКа уПрава раШКа
36350 Рашка, Ибарска 2

тел. 036/736-224

Шеф Одсека за урбанизам

УСЛОВИ: високо образовање из области техничких (архи-
тектонских или грађевинских) или правних наука на студијама 
другог степена, односно основне студије у трајању од најмање 
4 године, архитектонског, грађевинског или правног факулте-
та, положен стручни испит, најмање 3 године радног искуства 
у струци.

Шеф Службе за привреду и лер

УСЛОВИ: високо образовање из области економских наука на 
студијама другог степена, односно основне студије у трајању 
од најмање 4 године економског факултета, положен испит 
за рад у органима државне управе, најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Послови сарадника за лер

УСЛОВИ: високо образовање из научне области техничких 
наука на студијама првог степена, односно на студијама у 
трајању од 3 године машинског факултета, положен испит за 
рад у органима државне управе.

Послови одбране, безбедности, заштите на 
раду и противпожарне заштите

УСЛОВИ: високо образовање из области науке безбедности на 
студијама другог степена, односно основне студије у трајању 
од 4 године факултета народне одбране, положен испит за 
рад у органима државне управе, најмање 1 година радног 
искуства у државним органима.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове утврђе-
не чл. 6 Закона о радним односима у државним органима. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту за рад у државним органима, 
потврду о радном искуству, уверење о држављанству, уве-

рење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу (обезбедиће Општинска управа). Рок за пријаву 
је 8 дана.

КрУШЕваЦ

граДСКа уПрава граДа КруШевЦа
37000 Крушевац, Газиместанска 1

тел. 037/414-750

Ноћни чувар
на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби 
за заједничко - техничке послове у Одељењу за 

општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: завршена основна школа.

Извршилац за стручно - оперативне послове
на одређено време до 12 месеци, за рад у 

Служби заједничке писарнице у Одељењу за 
општу управу и заједничке послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворо-
годишњем трајању, електро - машинска школа, хемијско - тех-
нолошка школа, економско - трговинска школа или техничка 
школа и најмање 6 месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом кандидати су дужни да 
доставе и потребна документа, у оригиналу или у овереној 
фотокопији: диплому о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о здравственом стању - оригинал, уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није подигну-
та оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу и потврду издату 
од послодавца као доказ о радном искуству. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или у фотокопији овереној 
у општини или суду неће се узети у разматрање. Избор кан-
дидата извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за под-
ношење пријаве.

оПШтинСКа уПрава 
оПШтина варварин

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 5
тел. 037/787-171

Извршилац на пословима пољопривреде и 
водопривреде

за рад у Одељењу за привреду, финансије, 
урбанизам, стамбено - комуналне послове и 

инспекцијски надзор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, пољопривредни факул-
тет - образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно високо образовање стечено 
на студијама другог степена (дипломске академске студије - 

администрација и управа
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мастер, специјалистичке академске студије и специјалистичке 
струковне студије) у оквиру образовно - научног поља технич-
ко - технолошких наука - област биотехничке науке; положен 
државни стручни испит; познавање рада на рачунару; једна 
година радног искуства. Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и опште услове прописане чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима: да је пунолетан, да 
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену 
способност; да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну. Уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује струч-
на спрема; уверење о положеном државном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење о здравственом стању; уве-
рење да кандидат није под истрагом и да против њега није 
подигнута оптужница; уверење полицијске управе да није 
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу и уверење о радном 
искуству. Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопије 
оверене код надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања, са назнаком: „За оглас“.

лоЗниЦа

Центар за СоЦијални раД
15300 Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића бб

тел. 015/889-057

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких, андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломи-
рани социјални радник; најмање пет година радног искуства 
у струци, да кандидат није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак који га чини неподобним за вршење 
функције, да је држављанин РС, да поседује организаторске 
способности. Уз пријаву на конкурс приложити следећу доку-
ментацију: биографију, уверење о држављанству, уверење да 
кандидат није осуђиван и да се против њега не води кривич-
ни поступак, фотокопију дипломе, потврду о радном искуству 
у струци, програм рада за мандатни период на који се врши 
избор. Пријаве са одговарајућом документацијом слати на 
горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ниШ

виШе јавно туЖилаШтво у ниШу
18000 Ниш, Вождова 23

Административно - технички секретар
са звањем референт

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих услова 
из чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима и посебне 
услове: средња школска спрема, радно искуство у струци од 
најмање две године, познавање рада на рачунару и положен 

државни стручни испит. Уз пријаву се прилажу докази у ори-
гиналу или у овереној копији: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уверење да 
кандидат није под истрагом и да се против њега не води кри-
вични поступак, уверење да није осуђиван, потврда о радном 
искуству, диплома или уверење о стручној спреми и уверење о 
положеном државном стручном испиту. Доказ о здравственој 
способности доставиће кандидат који буде изабран одлуком 
овог тужилаштва. У изборном поступку конкурсна комисија 
ће оцењивати знање из области административних послова, 
по обављеном разговору са кандидатима. Разговор ће бити 
обављен у просторијама Вишег јавног тужилаштва у Нишу, а 
кандидати ће бити благовремено обавештени о датуму и вре-
мену одржавања разговора. Пријаве на конкурс се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
РС“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, конкурсна комисија ће одбацити. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Више јавно тужилаштво у Нишу, Вождова 
23, 18000 Ниш или лично на наведену адресу у просторијама 
писарнице Вишег јавног тужилаштва у Нишу. Лице задужено 
за давање обавештења о конкурсу је Бојана Тасић.

нови са д

реПублиКа Србија 
аутономна ПоКрајина војвоДина 

влаДа аП војвоДине 
СлуЖба за уПравЉање ЉуДСКим 

реСурСима
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842
факс: 021/4874-742

e-mail: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs

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

ОГЛАС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕД-
СТАВА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1. Орган у коме се радно место попуњава: Служба за 
интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне 
Покрајине Војводине

2.Радно место које се попуњава:

Самостални стручни сарадник II за правне 
послове и интерну ревизију - интерни ревизор

на неодређено време
1 извршилац

3. Опис послова радног места: Обавља сложеније опште 
правне послове и послове ревизије, и то: ревизију успешности 
пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености; 
учествује у изради нацрта годишњег плана ревизије; у свом 
раду се придржава организационих и професионалних етич-
ких стандарда; сачињава периодичне и годишње извештаје 
за послове које реализује у извештајном периоду; прати и 
проучава прописе из области интерне ревизије; проверава 
примену закона и поштовања правила интерне контроле; даје 

администрација и управа
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оцену интерних контрола у погледу њихове адекватности, 
успешности и потпуности; даје савете и стручна мишљења 
када се уводе нови системи, процедуре и задаци; спроводи 
ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефи-
нисање предмета ревизије, развијање критеријума, пре-
глед и анализу доказа и документовање процеса и процеду-
ра субјекта ревизије; идентификује, обрађује и документује 
ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену 
области коју је ревидирао; даје стручна мишљења и савете у 
вези са спроведеном ревизијом; обавља послове израде одлу-
ка и општих аката и других прописа које припрема Служба; 
израђује акт о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места Секретаријата; обавља послове израде аката о 
појединачним правима запослених из области рада у Служби 
и аката из радних односа; обавља послове везане за припре-
му и израду решења за исплату средстава са консолидованог 
рачуна трезора, а која се односе на плаћања Службе; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Дужан је 
да чува тајност података и информација које су му стављене 
на располагање у поступку ревизије, осим ако законом није 
друкчије прописано и да у свом раду примењују принципе 
објективности, компетентности, поверљивости и интегритета. 
Oдговоран је за правилну примену утврђених метода рада, 
поступака и стручних техника, а самосталност у раду огра-
ничена је повременим надзором непосредног руководиоца и 
његовом помоћи, када решавање сложених стручних пробле-
ма захтева додатно знање и искуство.

4. Услови потребни за запослење на радном месту: 
високо образовање стечено на правним студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама права у 
трајању од најмање четири године и стручна оспособљеност 
за обављање сложенијих послова, положен државни струч-
ни испит, најмање пет година радног стажа у струци, основ-
ни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и 
пробни рад од три месеца. Koмисија ће путем тестирања и 
разговора извршити проверу знања у области интерне реви-
зије у јавном сектору, као и проверу других знања и вештина 
битних за обављање послова радног места које се попуњава.

5. Посебни услови: У радни однос у државном органу не 
може бити примљено лице које је осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу.

6. Одлука о избору: Одлуку о избору између пријавље-
них кандидата доноси директор Службе за интерну ревизију 
корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војво-
дине.

7. Meсто рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

8. Рок за подношење пријаве на оглас: Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана 
од дана када оглас објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови“. Рок почиње 
да тече 22. августа 2013. године, а истиче 05. септембра 2013. 
године.

9. Адреса на коју се подносе пријаве: Служба за интерну 
ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине 
Војводине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

10. Име лица задуженог за давање обавештења о огла-
су: Светлана Мрваљевић, виши стручни сарадник за интерну 
ревизију - интерни ревизор, број телефона: 021/4874-809.

11. Докази који се прилажу: 
- пријава на оглас у којој је потребно навести тачну адресу 

становања и контакт телефон;
- уверењe о држављанству, не старије од шест месеци (ори-

гинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 

фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а, не ста-

рије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или ове-

рена фотокопија дипломе);
- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL 

START), оригинал или оверена фотокопија;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 

органу управе (оригинал или оверена фотокопија);
- фотокопија доказа о радном стажу у струци (потврде, 

решења, уговори и други акти из којих се може утврдити 
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечен 
радни стаж);

- фотокопија радне књижице.

12. Датум оглашавања: 21. август 2013. године.

Овај оглас објављен је на интернет страници Службе за упра-
вљање људским ресурсима, на огласној табли Владе Аутоном-
не Покрајине Војводине, на огласној табли Службе за интерну 
ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покраји-
не Војводине и у гласилу организације надлежне за послове 
запошљавања.

оПШтина баЧ оПШтинСКа уПрава баЧ
21420 Бач

Радник за енергетику, народну одбрану и 
противпожарну заштиту

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, струковни инжењер; јед-
на година радног искуства; положен стручни испит за рад у 
државним органима; познавање рада на рачунару. Уз пријаву 
приложити: оверену фотокопију радне књиижице, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију дипломе, уверење о некажњавању и уверење о 
положеном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

администрација и управа
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панчЕво

граД ПанЧево граДСКа уПрава
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

тел. 013/308-830

Радно место за правне послове из области 
села и руралног развоја

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Посебни услови: правни факултет УП-1 степен, 3 
године радног искуства и положен стручни испит за рад у 
државним органима.

Радно место за административно - техничке 
послове градоначелника и радних тела 

градоначелника
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: средња стручна спрема - IV степен, 
6 месеци радног искуства и положен стручни испит за рад у 
државним органима.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да поседује општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у Градској управи. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова у погледу 
општих и посебних услова из огласа, осим доказа о општој 
здравственој способности и положеном стручном испиту за 
рад у државним органима, подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова из огласа могу се предати 
лично у Градском услужном центру или поштом, на горенаве-
дену адресу.

пироТ

оПШтина ДимитровграД 
оПШтинСКа уПрава ДимитровграД

18320 Димитровград, Балканска 2

Инспектор теренске контроле и наплате - 
порески извршитељ

на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правног или економ-
ског смера, 3 године радног стажа, познавање рада на рачу-
нару и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Остали услови: да је кандидат држављанин РС, да 
је пунотелан, 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 непо-
добним за обављање послова у државним органима. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова из огласа подносе се писар-
ници Општинске управе Општине Димитровград, Балканска 2, 
18320 Димитровград, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у обзир.

поЖ арЕваЦ

оПШтинСКо веЋе оПШтине КуЧево
12240 Кучево, Светог Саве 76

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Кучево

на период од 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, 
да има општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, VII/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, најмање 5 година радног 
искуства у струци. Приликом подношења захтева за пријем у 
радни однос приложити: уверења, диплому и друге исправе, 
односно оверене фотокопије истих, као доказе о испуњавању 
наведених услова огласа. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
слати на адресу Општинске управе Општине Кучево, Светог 
Саве 76, са назнаком: „За оглас за заменика начелника ОУ“ 
или лично предати на писарници Општинске управе Општине 
Кучево. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

сомбор

оПШтинСКа уПрава Кула
25230 Кула, Лењинова 11

тел. 025/751-158

Приправник на радном месту - послови 
спровођења политике једнаких могућности и 

родне равноправности
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, 
бр. 48/91, 66/91, 34/01, 39/02...23/2013), кандидат треба да 
испуњава и посебне услове за обављање послова: стечено 
високо образовање из научне области правне науке на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године. Докази који се прилажу уз пријаву на 
оглас: кратка биографија кандидата, оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, оригинал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања публика-
цији „Послови“. Пријаве на оглас са доказима о испуњености 
општих и посебних услова за рад на наведеним пословима 
доставити на адресу: Општинска управа Кула, Лењинова 11, 
Кула. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати.

Обука за активнО тражење пОсла

администрација и управа
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срЕмсК а миТровиЦа

иСПравКа оглаСа 
оПШтинСКа уПрава оПШтине инЂија

22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

У огласу објављеном у публикацији „Послови” 
14.08.2013, на стр. 13, за радна места: шеф Одсека за 
трезор и рачуноводство; материјално - финансијско 
књиговодство; послови развоја спорта и омладине и 
Матичар, наведен је погрешан назив и адреса посло-
давца. Конкурс је расписала:

оПШтина Стара Пазова оПШтинСКа 
уПрава

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

ШабаЦ

оПШтинСКа уПрава КоЦеЉева
15220 Коцељева, Немањина 74

Општи послови из области пољопривреде, 
шумарства и водопривреде

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: На основу чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима („Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05 и 23/13) и у складу са Законом о 
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13), 
кандидат треба да достави следеће доказе: да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству - не старије од 
6 месеци), да је пунолетан (извод из матичне књиге рођених 
- не старији од 6 месеци), да има статус особе са инвалидите-
том способне да обавља административне послове (решење о 
процени радне способности), да има прописану стручну спре-
му (оверена копија дипломе), да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење надлежне полицијске 
управе да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном орга-
ну). Кандидати треба да испуњавају и посебне услове утврђе-
не Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Општинској управи Коцељева: средња стручна 
спрема - IV степен, пољопривредног смера, доказ о радном 
искуству у струци (1 година), доказ о положеном стручним 
испиту за рад у државним органима. Пријаве доставити на 
адресу: Општинска управа Коцељева, Немањина 74, 15220 
Коцељева, са назнаком: „За оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или у фотоко-
пији овереној у општинској управи или суду, као и неблаго-
времене пријаве, неће се разматрати. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 15 дана од дана истека рока за 
оглашавање.

враЊЕ

оПШтинСКа уПрава 
оПШтине влаДиЧин хан
17510 Владичин Хан, Светосавска 1

Начелник Општинске управе Општине 
Владичин Хан

УСЛОВИ: правни факултет, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, најмање 5 година радног искуства 
у струци. Поред наведених услова, кандидат треба да испуња-
ва и услове из чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, да је држављанин Републике Србије, да има општу 
здравствену способност и да није осуђиван за кривично дело 
које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адре-
су: Општинска управа Општине Владичин Хан - послови рад-
них односа, Светосавска 1, 17510 Владичин Хан, са назнаком: 
„Оглас за постављање начелника“. Пријаве се могу предати 
у писарници Општинске управе Општине Владичин Хан или 
послати поштом.

врШаЦ

оПШтина врШаЦ оПШтинСКа уПрава
26300 Вршац, Трг победе 1

тел. 013/800-500

Координатор Општинског већа

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни факултет или 
факултет за државну управу и администрацију, 3 године рад-
ног искуства, положен државни стручни испит и познавање 
рада на рачунару.

Економско - финансијски послови из области 
јавних набавки

УСЛОВИ: висока стручна спрема - економски факултет, 1 
година радног искуства, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару.

Административно - технички послови јавних 
набавки

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног искуства, 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачу-
нару.

Општински комунални инспектор

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 3 године радног искуства, 
положен државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ катего-
рије и познавање рада на рачунару.

Координатор за лер - специјалиста за пројекте

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 или VII/2 степен из 
области економије, знање енглеског језика на нивоу говорног 
и писаног, радно искуство из области управљања пројектима, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе и 
познавање рада на рачунару. Предност: поседовање серти-
фиката о завршеној обуци о писању пројеката.

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

администрација и управа
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Руководилац Службе за персоналне послове и 
послове услужног центра

УСЛОВИ: висока стручна спрема - правни, економски или дру-
ги факултет друштвених и техничких наука, 3 године радног 
искуства, положен државни стручни испит и познавање рада 
на рачунару.

Архивар

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен државни стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Оператер информативног центра 013

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање 1 година радног 
искуства на истим или сличним пословима, познавање рада на 
рачунару, знање енглеског језика - средњи ниво.

Портир

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро или водоинстала-
терске струке или основна школа.

Односи с јавношћу

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера, 1 годи-
на радног искуства, познавање енглеског језика, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

ИТ администратор

УСЛОВИ: висока стручна спрема информатичког смера, 1 
година радног искуства и положен државни стручни испит.

Послови Фонда заштите животне средине

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 3 године радног искуства, 
положен државни стручни испит и познавање рада на рачу-
нару.

Комунални надзорник

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месеци радног искуства, 
положен државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ катего-
рије и познавање рада на рачунару.

Књиговођа
на одређено време до 15.12.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економска школа, 1 годи-
на радног искуства, положен држвани стручни испит и позна-
вање рада на рачунару.

Комунални надзорник
на одређено време до 03.12.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 6 месеци радног искуства, 
положен државни стручни испит, возачка дозвола „Б“ катего-
рије и познавање рада на рачунару.

ИТ администратор
на одређено време до 03.12.2013. године

УСЛОВИ: висока стручна спрема информатичког смера, 1 
година радног искуства и положен државни стручни испит.

Хигијеничар
на одређено време до 15.12.2013. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Стручни послови у Кабинету председника
на одређено време до 02.12.2013. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, 1 година радног искуства, 
познавање енглеског језика, положен државни стручни испит 
и познавање рада на рачунару.

Извршење решења о уклањању објекта, 
односно његовог дела

на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, архитектонски или грађе-
вински факултет или виша стручна спрема архитектонске 
или грађевинске струке, 3 године радног искуства, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уз пријаву приложити: доказ о 
стручној спреми и радном искуству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве се подносе начелнику Општинске управе, у року од 8 
дана од дана објављивања.

 Трговина и услуге

„KLEFFMANN“ Dоо
11000 Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/3038-262, 3038-263

Теренски анкетар
на одређено време (уговор о делу у периоду од 

12.09.2013. до 30.09.2013.)
3 извршиоца

Опис посла: рад на пројекту - малина, поврће и винова лоза 
на територији Крагујевца, Баточине, Раче, Кнића, Лапова, 
Аранђеловца и Тополе.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, без обзира на 
занимање, предност имају кандидати који су радили сличне 
послове. Kleffmann dоо организује обавезну обуку у трајању 
од 2 до 3 сата у току договореног дана у Новом Саду или 
Београду. Трошкове пута (долазак на обуку) - рефундира 
Kleffmann dоо. Теренске трошкове (аутобуске карте или рачу-
не за гориво) - рефундира Kleffmann dоо. Кандидати треба да 
се јаве на бројеве телефона: 011/3038-262 или 011/3038-263, 
најкасније до 06.09.2013. године.

SZFR „BEAUтY N“
11070 Нови Београд, Исмета Мујезиновића 6

тел. 011/2287-041

Мушко - женски фризер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, 
пробни рад 1 месец.

администрација и управа / Трговина и услуге
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„аLMEX“ Dоо
26000 Панчево

Шеф рачуноводства
на одређено време

Опис посла: књижење свих пословних промена и докуме-
ната предузећа, обрачун и попуњавање ПДВ пријаве, као и 
свих осталих пореских пријава, пренос аванса везано за куп-
це и добављаче, анализа кумулативних извештаја купаца и 
добављача, финансијско усаглашавање са пословним партне-
рима, рад са редовним и ванредним финансијским контрола-
ма и ревизорским фирмама (финансијске, тржишне, пореске) 
у току пословне године, активности везане за припрему кон-
солидованих финансијских извештаја, праћење и контрола 
свих позиција главне књиге, контрола и организација рада 
рачуноводственог сектора у складу са законским прописима, 
праћење, усаглашавање и евидентирање ефеката пописа у 
складу са законским прописима, израда дневних, периодич-
них и годишњег финансијског извештаја у складу са законском 
регулативом, као и осталих екстерних извештаја (статистич-
ки извештај за потребе Републичког завода за статистику...), 
сарадња и координација са осталим секторима, континуирано 
праћење законских прописа из домена надлежности и упозна-
вање осталих запослених о променама истих.

УСЛОВИ: дипломирани економиста (пожељно са смера рачу-
новодство, ревизија и финансијско управљање), минимум 5 
година радног искуства у рачуноводственим пословима на 
руководећој позицији, сертификат овлашћеног рачуновође 
(обавезно), познавање рада на рачунару (МS Оffice, Internet 
Еxplorer, Оutlook Еxpress), одлично знање енглеског језика, 
пожељно познавање рада у МS Dynamics NAV. Мејл адреса на 
коју можете слати CV: zaposlenje@аlmex.rs. Конкурс је отворен 
до 23.08.2013. године.

„DAMB“ Dоо
11000 Београд, Кумодрашка 378

е-mail: damb@sezampro.rs

Комерцијалиста на терену
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, пожељно радно искуство. Рад са фризерском салони-
ма. Заинтересовани кандидати могу слати пријаве поштом 
или на е-mail: damb@sezampro.rs. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

ауто-ШКола „ПриватниК“ Доо
24000 Суботица, Лазе Мамужића 7

тел. 064/6416-841

Предавач теоријске наставе за полазнике 
ауто-школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
или инжењер друмског или железничког смера или VI степен 
у занимању инжењер друмског саобраћаја, пожељно знање 
мађарског језика, возачка дозвола „Б“ категорије. Сва заинте-
ресована лица могу да се јаве Јосипу Кујунџићу, на број теле-
фона: 064/6416-841. Рок за пријављивање је до 31.08.2013. 
године.

„аDECO“ Dоо
21127 Нови Сад, Темерински пут 109

e-mail: prodaja@adeco.rs

Књиговођа - сарадник у рачуноводству

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, финансијског или рачу-
новодственог смера; најмање пет година радног искуства у 
струци; познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel, PowerPoint, 
Интернет, Е-mailing); положен возачки испит „Б“ категорије; 
да кандидат није осуђиван. Предност имају кандидати који су 
радно искуство стекли у производним предузећима. Кандида-
ти који не испуњавају услове неће бити контактирани.

CAFFE „BIRTZ“ Dоо
24000 Суботица, Сомборски пут 79

тел. 064/9585-002

Конобар

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, мађар-
ски језик - средњи ниво, пожељно: радно искуство у кафићи-
ма, пожељно: пол женски. Радно време је само пре подне. 
Јавити се на горенаведени број телефона, најкасније до 
23.08.2013. године. Лице за контакт: Драгана Томушиловић.

Сзр „КаЋанСКи“
11000 Београд, Булевар краља Александра 82

тел. 064/3394–313, 011/24 32 447

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, женски фризер, мушки 
фризер, без обзира на искуство. Угледан салон и клијенте-
ла. Конкурс је отворен 15 дана. Заинтересовани кандидати се 
пријављују на горенаведени број телефона.

„гала луКС“ Доо
11000 Београд, Гаврила Принципа 60/I

тел. 011/6649-131, 060/3541-582
e-mail: аgencijagalaluks@gmail.com

Возач аутобуса
на одређено време, за рад у Крагујевцу

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; поседовање возачке дозволе „Д“ категорије; радно 
искуство минимум годину дана. Лица заинтересована за рад-
но место треба да доставе CV лично, на горенаведену адресу, 
најкасније до 30.08.2013. године. Ближе информације могу се 
добити на бројеве телефона: 011/6649-131 или 060/3541-582.

G.а.M. SERVICE
11000 Београд, Алексе Ненадовића 15

тел. 064/4920-258
e-mail: g.а.m.service.kg@gmail.com

Оператер у кол-центру
на одређено време 6 месеци, за рад у Крагујевцу

30 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; знање италијанског језика - средњи или виши 
ниво; пробни рад 3 месеца; знање рада на рачунару; рад 

Трговина и услуге 
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у сменама. Лица заинтересована за радно место треба да 
доставе CV лично на горенаведену мејл адресу, најкасније 
до 31.08.2013. године. Ближе информације могу се добити на 
број телефона: 064/4920-258.

 Грађевинарство и индустрија

гП „СлобоДа“ аД
11500 Обреновац, Саве Ковачевића бб

тел. 011/8720-136
факс: 011/8722-929

е-mail: оffice@gpsloboda.rs
www.gpsloboda.com

Референт техничке припреме и комерцијале
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: грађевински техничар, без обзира на радно иску-
ство, познавање рада на рачунару.

Шеф механизације и магационер
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: машински техничар или електротехничар, без обзи-
ра на радно искуство, познавање рада на рачунару.

Шеф РЈ спољне услуге
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевин-
ски инжењер, са 3 године радног искуства, познавање рада 
на рачунару.

Шеф градилишта
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, грађевинске или машин-
ске струке, са три године радног искуства, положен стручни 
испит.

Зидар
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, грађевинске струке, 
односно КВ радник грађевинског смера, са најмање 1 годином 
радног искуства.

Шеф РЈ бетоњерка
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VI или V степен стручне спреме, грађевинске или 
машинске струке, са најмање једном годином радног искуства.

Шеф РЈ грађевинско - занатских радова
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађевин-
ски инжењер, са три године радног искуства, положен струч-
ни испит и лиценца.

ОСТАЛО: Све информације могу се добити на бројеве теле-
фона: 011/8721-498, 8720-136 или послати CV на е-mail: hr@
gpsloboda.rs.

аД „митеКС“ 
инДуСтрија СанитетСКог материјала

24340 Стара Моравица, Пачирски пут 69
тел. 024/741-069

e-mail: miteksad@gmail.com

Лице одговорно за производњу медицинских 
средстава

УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема из области елек-
тротехнике, машинства, фармације, медицине, стоматологије, 
хемије, технологије, односно одговарајуће струке у зависнос-
ти од врсте медицинских средстава, најмање 1 година рад-
ног искуства у производњи те врсте медицинских средста-
ва, односно сродних производа и додатна потребна знања и 
искуства у зависности од врсте медицинских средстава која 
се производе код тог произвођача, рад на рачунару, возачка 
дозвола „Б“ категорије, енглески језик - средњи ниво, рад у 
сменама.

Лице одговорно за квалитет медицинских 
средстава

УСЛОВИ: VII степен, висока стручна спрема из области елек-
тротехнике, машинства, фармације, медицине, стоматологије, 
хемије, технологије, односно одговарајуће струке у зависнос-
ти од врсте медицинских средстава, најмање 1 година радног 
искуства на пословима контроле квалитета медицинских сред-
става, као и додатна потребна знања и искуства из области 
обезбеђења и контроле квалитета и безбедности медицин-
ских средстава у зависности од врсте медицинских средстава 
која се производе код тог произвођача, лица са завршеним 
медицинским, стоматолошким, фармацеутским, факултетом 
ветеринарске медицине, машинским, технолошким, електро-
техничким или другим одговарајућим факултетом у зависнос-
ти од врсте медицинског средства и додатном обуком у вези 
са добром праксом дистрибуције, рад на рачунару, возачка 
дозвола „Б“ категорије, енглески језик - средњи ниво. Радне 
биографије (CV) доставити на e-mail: miteksad@gmail.com. Рок 
за пријављивање је 7 дана.

„IC CERTIFICATION CENTER” DOO
21000 Нови Сад, Школска 3

e-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.co.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца

Место рада: Нови Сад, Ниш и Шабац.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит 
за обављање послова безбедности и здравља на раду, возач-
ка дозвола „Б” категорије, познавање рада на рачунару, радно 
искуство на пословима безбедности и здравља на раду мини-
мум од 3 године, пробни рад од 3 месеца. Конкурс је отворен 
до попуне радних места. Потребно је да заинтересовани кан-
дидати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије. Лице 
за контакт: Зоран Мијаковац.
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 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 привременом 
запошљавању радника, држављана Републике Србије у 

Савезној Републици Немачкој

РАДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара лица на 
месту асистента за здравствену негу, до признавања дипломе 
у СР Немачкој, а после признавања дипломе - рад на послови-
ма квалификованог 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 медицинска школа (IV 
степен);
- образовни профил: медицинска сестра - техничар 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 немачког језика на 
Б1 нивоу или вишем, према Европском референтном оквиру 
за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара 
општег или педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском рефе-
рентном оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често употребљаване изразе 
који су у вези са областима непосредног значења (на при-
мер: информације о личности и породици, куповини, раду и 
непосредном окружењу). У стању је да се споразуме у једнос-
тавним, 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 образовање, непосредно окружење и ствари веза-
не за непосредне потребе.

Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садржаје када се 
употребљава јасан стандардни језик и када се ради о позна-
тим садржајима везаним за посао, школу, слободно време, 
итд. У стању је да се снађе у највећем броју ситуација са који-
ма се сусреће током путовања у земље немачког говорног 
подручја. У стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању је да гово-
ри о искуствима 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 радно 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 засно-
вати и на неодређено време на позицији здравственог радни-
ка, а запослени има могућност да након одређеног периода, у 
складу са Законом о боравку странаца у СР Немачкој, поднесе 
захтев за добијање сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са позитивним пропи-
сима СР Немачке, нострификација дипломе за здравственог 
радника је обавезна најкасније у року од 12 месеци од засни-
вања радног дноса на одређено време.

Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) - до при-
знавања дипломе за здравственог радника, уз одређена реги-
онална одступања.

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

Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији Репу-
блика Србија - СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример за писање 

пропратног писма видети на сајту НСЗ);
- радна биографија/CV на немачком и српском језику (при-

мере 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 књижице или потвр-

да од послодавца);
- сертификат о стеченом знању немачког језика, за кандида-

те који поседују сертификат (копија).

Непотпуна документација неће бити разматрана.

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 филијале, са назнаком: „За запошљавање радника за 
здравствену негу у СР Немачкој”.

Кандидати који нису пријављени на евиденцију Национал-
не службе за запошљавање потребна документа достављају 
поштом, на адресу: Национална 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 запошљавање. Разговор ће се водити на 
немачком језику. Након обављеног интервјуа биће организо-
вано језичко тестирање.

Кандидати који од стране представника немачке службе за 
запошљавање буду изабрани након интервјуа, биће укључени 
у пројекат „Triple Win” - регионалне сарадње на мигра-
цији радне снаге, који ће кандидатима пружати подршку у 
припреми, одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој. Проје-
кат „Triple Win” - у организацији немачке службе за запо-
шљавање (БА) и Немачког друштва за међународну сарадњу 
(ГИЗ), нуди подршку кроз курсеве језика, као и петодневни 
курс припреме за рад и живот у СР Немачкој.

Медицина
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Изабрани кандидати биће у обавези да доставе додат-
ну документацију, након укључивања у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати 
могу да се обрате:

- свом саветнику за запошљавање у филијали 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.

КбЦ „Др ДрагиШа миШовиЋ” ДеДиње
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста радиологије 
или доктор медицине који ће бити упућен на 

специјализацију из радиологије

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста радиологије: меди-
цински факултет, специјалистички испит (VII/2 степен), једна 
година радног искуства у струци, знање страног језика, рад на 
рачунару (МS Office пакет, Интернет); доктор медицине: меди-
цински факултет (VII/1 степен), стручни испит, знање страног 
језика, рад на рачунару (MS Office пакет, Интернет).

Доктор медицине

УСЛОВИ: медицински факултет (VII/1 степен), стручни испит, 
знање страног језика, рад на рачунару (MS Office пакет, 
Интернет).

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети следеће доказе о испуњености 
услова: оверену копију дипломе, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену копију дипломе о завр-
шеној специјализацији за кандидате за радно место под бр. 1, 
решење о издавању лиценце или решење о упису у регистар 
надлежне коморе, краћу биографију са пропратним писмом. 
Пријаву доставити на наведену адресу КБЦ или лично архиви 
установе, Јована Мариновића 4.

зу аПотеКа „уриел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

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

оПтиКа „ФоКуС-ленС“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

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

Офталмолог

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

Дом зДравЉа „Др милутин ивКовиЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16

Перачица посуђа у лабораторији

УСЛОВИ: завршена основна школа - II степен стручне спреме. 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
шеној школи и држављанство. Рок за пријаву је 8 дана.

СПеЦијална болниЦа за 
Церебралну Парализу и развојну 

неурологију
11000 Београд, Браће Јерковић 5

тел. 011/3974-302

Виши радни терапеут
на одређено време по основу замене привремено 

одсутног радника

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI степен стручности, 
смер виши радни терапеут; положен стручни испит; радно 
искуство 12 месеци. Уз пријаву приложити биографију и ове-
рене фотокопије: дипломе о завршеној школи; о положеном 
стручном испиту; извода из матичне књиге рођених; уверења 
о држављанству и потврду да се против лица не води судски 
поступак. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања.

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

Медицина
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завоД за биоЦиДе и меДиЦинСКу 
еКологију

11000 Београд, Требевићка 11
тел. 011/3557-255, 3054-000

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

Опис посла: лабораторијски послови у лабораторији за испи-
тивање зооноза и трасмисивних заразних болести и биолошке 
ефикасности дезинфицијенаса и антисептика.

УСЛОВИ: IV/1 степен стручне спреме, медицинска школа, 
лабораторијски техничар, положен стручни испит. Уз пријаву 
се подноси биографија и докази о испуњености услова кон-
курса у неовереним фотокопијама. Пријаве са траженим при-
лозима достављају се на адресу Завода.

Истраживач ветеринар
на одређено време до 6 месеци, због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности 
биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени, 
организација и координација извођења програмских актив-
ности у складу са уговореним обавезама (евиденције, факту-
рисање, наплата, остваривање добрих односа са корисницима 
услуга, учествовање у продужењу уговора и сл), израда про-
грама из области контроле сузбијања вектора преносилаца 
заразних болести, учествује у пословима мониторинга ДДД 
послова у програмским активностима, припремање програ-
ма, пројеката и оперативних планова из домена програмских 
активности и учествовање у уговарању програмских актив-
ности, истраживања у реализацији програмских активности, 
писање, објављивање и излагање радова, контрола квалите-
та услуга (анализом документације, на основу контаката са 
корисницима услуга и непосредно на терену), учествује у уго-
варању продаје услуга и производа.

УСЛОВИ: завршен факултет ветеринарске медицине - VII/1 
степен стручне спреме. Уз пријаву се подноси биографија и 
докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотоко-
пијама (фотокопија дипломе). Пријаве са траженим прилози-
ма достављају се на адресу Завода.

СПеЦијална болниЦа 
за ПСихијатријСКе болеСти „Ковин“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Доктор медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 степен, звање: 
доктор медицине, положен стручни испит, без обзира на рад-
но искуство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са 
кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету и уверење о положеном стручном 
испиту. Пријаве са потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

оПШта болниЦа врбаС
21460 Врбас, Др Милана Чикића 4

тел. 021/7954-410

Медицинска сестра
на одређено време ради замене привремено 

одсутних радника
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању, 
положен стручни испит. Уз захтев приложити: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи и уверење о положеном 
стручном испиту. Молбе са прилозима доставити на адресу 
Болнице - Служби за опште и правне послове.

оПШта болниЦа врбаС
21460 Врбас, Др Милана Чикића 4

тел. 021/7954-410

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
положен стручни испит, најмање две године радног ста-
жа након положеног стручног испита. Уз захтев приложити: 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту и оверену фотокопију радне књижи-
це. Молбе са прилозима слати на адресу Болнице - Служби за 
опште и правне послове.

зДравСтвени Центар „алеКСинаЦ“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине са усмерењем за потребе 
радиолошке делатности

Доктор медицине са усмерењем за потребе 
хируршке делатности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; 
положен стручни испит, просечна оцена у току студија нај-
мање 09,00. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету са просечном оценом студирања; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених; извод из матич-
не књиге венчаних (уколико је кандидат променио презиме); 
фотокопију радне књижице (уколико је кандидат у радном 
односу); биографију са адресом и контакт телефон. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СПеЦијална болниЦа за 
болеСти завиСноСти

11040 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-486

е-mail: popadiclj@gmail.com

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или средња 
медицинска школа општег смера, 6 месеци радног искуства, 
положен стручни испит. Уз пријаву приложити: кратку био-
графију; оверену фотокопију дипломе завршене школе која 
се тражи огласом; оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту. Оглас ће бити објављен и на интернет стра-

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

Медицина
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ници Министарства здравља. Пријаве се подносе непосредно 
у кадровску службу или поштом на наведену адресу Специјал-
не болнице, са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене, непот-
пуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

универзитетСКа ДеЧја КлиниКа
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676
е-mail: klinika@udk.bg.аc.rs

Дипломирани правник

УСЛОВИ: завршен правни факултет, радно искуство у струци 
најмање 5 година, познавање рада на рачунару, познавање 
најмање једног светског језика. Предност ће имати кандидати 
са радним искуством на пословима јавних набавки. Пробни 
рад од 3 месеца. Пријаве се шаљу у затвореној коверти, на 
адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем 
дипломираног правника на неодређено време“. Приликом 
пријаве на конкурс доставити следећа документа: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеном правном факултету; оверену фотокопију радне књи-
жице. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања...). Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се прима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

оПШта болниЦа мајДанПеК
19250 Мајданпек, Капетанска 30

Дипломирани правник
на одређено време од 6 месеци, са 50% радног 

времена у Општој болници и 50% радног 
времена у Дому здравља „Др Верољуб Цакић“ 

Мајданпек

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат мора испуњавати и следеће услове: завршен прав-
ни факултет, дипломирани правник; најмање 5 година рад-
ног искуства у здравству; положен стручни испит за рад 
у државним органима; сертификат за рад у здравству. Уз 
пријаву поднети: оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; потврду о дужини радног ста-
жа; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију сертифи-
ката. Пријаве се подносе на адресе Опште болнице и Дома 
здравља Мајданпек, Капетанска 30, 19250 Мајданпек или у 
писарницама, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Дом зДравЉа „звезДара“
11000 Београд, Олге Јовановић 11

тел. 011/2832-352
факс: 011/2832-337

е-mail: dzzvezdara@beotel.net

Доктор медицине
на одређено време

Опис посла: обавља послове доктора опште медицине у амбу-
ланти, односно на терену, учествује у тимском раду према 
распореду послова у својој служби, води евиденцију о свом 
раду, излази на терен по потреби, обавља и друге послове из 
своје струке у складу са делатношћу службе и налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: медицински факултет - VII степен стручне спреме, 
положен стручни испит, основно познавање рада на рачуна-
ру. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања, 
поштом или личном доставом у архиву Дома здравља „Звез-
дара“, Олге Јовановић 11, II спрат, соба бр. 208. Уз пријаву 
поднети доказе о испуњавању тражених услова.

Дом зДравЉа ПараЋин
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Дипломирани економиста
на одређено време до 12 месеци, за рад у Служби 

за обављање заједничких послова, Одсек 
економских послова Дома здравља Параћин

УСЛОВИ: завршен економски факултет, положен државни 
испит, радно искуство у струци минимум 2 године, од тога 
минимум годину дана радног стажа у струци, да се канди-
тат налази на евиденцији Националне службе за запошља-
вање. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, фотокопију дипломе о завршеном 
економском факултету, фотокопију уверења о положеном 
државном испиту, фотокопију радне књижице, уверења или 
потврде о испуњености услова у погледу радног искуства, уве-
рење да се кандидат налази на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање и лекарско уверење (подноси кандидат 
који буде изабран на конкурсу). Докази о испуњавању услова 
подносе се у овереним копијама, не старијим од 6 месеци. 
Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефо-
ном, као и документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса донети лично у писарницу Дома здравља Параћин 
или послати на адресу: Дом здравља Параћин, Мајора Марка 
10, 35250 Параћин. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити 
разматране. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима.

ПониШтење Дела КонКурСа 
Дом зДравЉа

35260 Рековац, Јохана Јоханесона бб

Конкурс објављен 03.07.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: шеф Службе 
за правну нормативну делатност.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

Медицина
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оПШта болниЦа ПоЖареваЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

1. Медицински техничар - сестра
за рад на Одељењу продуженог болничког 

лечења и неге у Општој болници Пожаревац, 
на замени привремено одсутне запослене због 

породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

2. Медицински техничар - сестра
за рад на неонатологији гинеколошко - 
акушерског одељења у Општој болници 

Пожаревац, на замени привремено одсутне 
запослене због породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, потреб-
но је испуњавати и следеће услове - за радно место под бр. 
1: завршена средња медицинска школа - општи смер (IV сте-
пен) и положен стручни испит; за радно место под бр. 2: завр-
шена средња медицинска школа - општи или педијатријски 
смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву у којој је 
потребно навести за које радно место се кандидат пријављује 
доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи - општи смер за радно место под бр. 1; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли - општи или педијатријски смер за радно место под бр. 2; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) 
или оверену фотокопију. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горе-
наведену адресу.

иСПравКа КонКурСа 
зДравСтвени Центар уЖиЦе

31000 Ужице, Милоша Обреновића 17
тел. 031/561-255

Конкурс објављен 14.08.2013. године у публикацији 
„Послови“, исправља се за радно место: доктор меди-
цине, за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено 
време ради замене запослених на дужем боловању - 2 
извршиоца, и треба да гласи: доктор медицине, за рад 
у ОЈ Општа болница Ужице, на одређено време ради 
замене запосленог на дужем боловању - 1 извршилац. 
Остали део конкурса је непромењен.

оПШта болниЦа врШаЦ
26300 Вршац, Абрашевићева бб

тел. 013/832-552, лок. 277

Доктор медицине - специјалиста гинекологије 
и акушерства

за рад у Служби за гинекологију и акушерство, 
на одређено време - период од 6 месеци

УСЛОВИ: Кандидати који подносе пријаву на оглас, поред 
услова предвиђених Законом о раду Републике Србије, тре-
ба да испуњавају и посебне услове прописане Правилником 
о организацији и систематизацији послова Опште болнице 
Вршац - VII/2 степен, завршен медицински факултет и поло-
жен специјалистички испит из гинекологије и акушерства. 

Заинтересовани кандидати дужни су да поднесу: пријаву са 
биографијом; доказ о испуњавању услова (диплома меди-
цинског факултета, диплома о положеном специјалистичком 
испиту из гинекологије и акушерства - оверене фотокопије); 
потврду о евентуалном искуству на истим или сличним посло-
вима. Наведену документацију поднети у року од 15 дана од 
дана објављивања. Документација се доставља Служби за 
опште и правне послове, на горенаведену адресу.

 Пољопривреда и ветерина

земЉораДниЧКа заДруга „ариЉе“
31230 Ариље, Светолика Лазаревића 11

тел. 031/891-867

Директор
на мандатни период од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове који су утврђе-
ни правилима Земљорадничке задруге „Ариље“ у Ариљу: да 
има високу стручну спрему - VII/1 степен, најмање 3 године 
радног искуства на пословима руковођења у привреди или 
задругарству; да испуњава услове из чл. 47 Закона о задру-
гарству - да није осуђиван за кривична дела против привре-
де и службене дужности за које су настале правне последице 
осуде, док те последице трају. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Избор кандидата за директора Задруге 
извршиће се у законском року.

ветеринарСКа СтаниЦа СмеДерево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на одређено 

време, за рад у Смедереву

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани ветери-
нар, 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.

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању

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

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

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

бЕоГра д

ПреДШКолСКа уСтанова 
„боШКо буха”

11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Сарадник за унапређење превентивне 
здравствене заштите

ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, односно основне академске 
студије), односно на студијима у трајању од три године или 
више образовање у области медицинских наука у складу са 
законом или VI степен стручне спреме, здравствене струке, 
висока здравствена школа струковних студија, смер струков-
на медицинска сестра, пет година радног искуства, положен 

стручни испит, уверење о здравственој способности, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образов-
ни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија), ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кан-
дидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, од 
08,00 до 14,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, уверење о здравственој способности; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
установе, поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време до 24 месеца - лице које први 
пут заснива радни однос или лице које је радило 

краће од времена утврђеног за приправнички 
стаж

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска шко-
ла, васпитачки смер или VI степен стручне спреме, висока 
здравствена школа струковних студија, смер струковна меди-
цинска сестра, без обзира на радно искуство, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, 
уверење о здравственој способности, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
установе.

 Наука и образовање
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Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, без обзира 
на радно искуство, уверење о здравственој способности, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, држављанство Републике 
Србије, да зна језик на ком се остварује васпитно - образов-
ни рад. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
уверење о држављанству (фотокопија), ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Уверење да кан-
дидат није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања, на адресу установе.

Стручни сарадник - педагог
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, у складу са законом, 
поседовање лиценце - обавезно полагање испита, образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
филозофски факултет - група за педагогију, пожељно радно 
искуство у предшколској установи, посебна здравствена и пси-
хофизичка способност за рад са децом предшколског узраста, 
уверење о здравственој способности, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа при-
бавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаговре-
мене пријаве неће бити узете у разматрање.

Сарадник за превентивно - здрaвствену 
заштиту

са пробним радом од 4 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у области медицинских нау-
ка - општи и педијатријски смер, пожељно радно искуство 
у предшколској установи, поседовање лиценце - обавез-
но полагање испита, посебна здравствена и психофизичка 
способност за рад са децом предшколског узраста, могућа 
провера психофизичких и радних способности, уверење о 
здравственој способности, да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-

копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу уста-
нове, поштом или лично, у времену од 08,00 до 14,00 часова.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог 
степена или студијама другог степена или студијама у трајању 
од три године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или више образовање васпитача; кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, без обзира на радно искуство, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, уверење о здравственој способности; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривичнa делa утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, држављанство Републике Србије, да зна језик на ком 
се остварује васпитно - образовни рад. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми 
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству (фото-
копија), ако кандидат није стекао одговарајуће образовање 
на српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Уверење да кандидат није осуђиван установа 
прибавља службеним путем. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу 
установе, поштом или лично, од 08,00 до 14,00 часова.

универзитет „унион“ 
београДСКа банКарСКа аКаДемија 

ФаКултет за банКарСтво, оСигурање и 
ФинанСије

11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bba.еdu.rs

Асистент за ужу научну област Економија и 
финансије

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област Пословна 
економија и менаџмент

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор сарадника утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета „Унион” и Ста-
тутом Београдске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; оверене копије диплома о претход-
но стеченим звањима; уверење о неосуђиваности и списак 
објављених радова. Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та. Пријаву и тражену документацију доставити у физичком и 
електронском облику на наведену адресу Факултета, кабинет 
209/II и на наведену мејл адресу.
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универзитет у београДу 
геограФСКи ФаКултет

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Доцент за ужу научну област Друштвена 
географија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из уже 
научне области за коју се бира, научни, односно стручни 
радови објављени у научним часописима или зборницима 
са рецензијама и способност за наставни рад. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/2010), 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити на наве-
дену адресу Факултета. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања.

ПреДШКолСКа уСтанова „бубиЦа“
11000 Београд, Мехмеда Соколовића 18

тел. 011/2405-266

Васпитач

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

ПреДШКолСКа уСтанова „ЧуКариЦа“
11000 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717, 3552-770

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене боловања дужег 

од 60 дана

УСЛОВИ: средња медицинска школа, занимање: медицинска 
сестра - васпитач, обавеза полагања испита за лиценцу. Доку-
ментација коју је потребно доставити: молба, оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених, држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом.

бор

ПониШтење оглаСа 
оШ „Петар раДовановиЋ“

19215 Злот
тел. 030/2561-022

Оглас објављен 24.07.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: наставник српског језика 
и књижевности, са 10% радног времена, поништава 
се у целости.

јаГодина

Шомо „ДуШан СКовран”
35230 Ћуприја, Иве Лоле Рибара 1

тел. 035/8471-344

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има држављанство Републике Србије, 
одговарајуће образовање, да поседује лиценцу, однос-
но положен стручни испит и да испуњава остале услове за 
наставника, педагога или психолога, пет година радног стажа 
у области образовања и васпитања, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на важећем 
обрасцу), потврду о радном стажу, уверење да кандидат није 
под истрагом и да против њега није подигнута оптужница (не 
старије од 6 месеци), преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима, доказе о својим стручним и организационим 
способностима. Доказ о неосуђиваности прибавља школа, а 
лекарско уверење кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који буде изабран дужан је да положи 
испит за директора у законском року. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и на број теле-
фона: 035/8471-344. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за директора“.

КраљЕво

меДиЦинСКа ШКола
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе 
може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 8 став 
2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: стечено одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривичнa делa утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да зна језик на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Дужност директора Медицинске школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и пси-
холога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад (оригинал или оверену фотокопију уверења 
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о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); 
потврду да има најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству - не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); биографске податке 
са прегледом кретања у служби; остале доказе о стручности, 
организаторским и другим способностима и квалитетима. Иза-
брани директор који нема положен испит за директора, дужан 
је исти да положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о 
испуњености услова, доставити лично или на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Одлука о избору кандидата и пријему у радни однос 
биће донета у законском року. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, на број телефона: 
036/382-548.

иСПравКа оглаСа 
угоСтитеЉСКо - туриСтиЧКа ШКола 

Са Домом уЧениКа
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18

Оглас објављен 14.08.2013. године у публика-
цији „Послови“, мења се и гласи: помоћни кувар, на 
неодређено време. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

КрУШЕваЦ

ПреДШКолСКа уСтанова 
„наШа раДоСт“

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Васпитач
за рад у мешовитој групи у Маскару, на 

одређено време, најдуже до завршетка школске 
2013/2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове про-
писане Законом о основама система образовања и васпитања: 
VI/1 степен стручне спреме, васпитач предшколског васпи-
тања и образовања (више образовање) или високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или 
на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке струковне студије); да испуња-
вају здравствене и психофизичке услове за рад са децом. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију трајног 
извода из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми. Документа која се при-
лажу као докази о испуњености услова не могу бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са пратећом документацијом слати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити лично и на број телефона: 037/788-346.

оШ „Драгомир марКовиЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 20

тел. 037/446-890

Наставник техничког образовања и 
информатике

на одређено време до повратка одсутног радника

Наставник историје
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања предвиђе-
ног чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012). Поред одговарајућег високог образо-
вања стеченог на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке 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 (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања), кандидат мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (чл. 121 став 10 овог Закона).

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци, за школску 

2013/2014. годину

УСЛОВИ: завршен програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), да кандидат познаје ромски језик у складу 
са чл. 121 став 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове из чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно - васпитни рад. Послове наставника 
може да обавља лице које је стекло високо образовање на 
језику на ком се остварује образовно - васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (чл. 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (потврда/уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима или оверена копија уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них на новом обрасцу, доказ да зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад (доказ сагласно чл. 121 став 7 Зако-
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на о основама система образовања и васпитања). Докумен-
та се достављају у оригиналу или у овереној копији и иста 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ из казнене 
евиденције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања - прибавља 
школа службено. У поступку одлучивања о избору кандида-
та директор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на претходну проверу психофизичких споспбности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености услова доставити на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање.

лЕсКоваЦ

меДиЦинСКа ШКола леСКоваЦ
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1

Професор неуропсихијатрије
са 20% радног времена (4 часа недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине (специјалиста неуропсихијатар); 
VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет (специја-
листа неуропсихијатар).

Професор педијатрије
са 30% радног времена (6 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине (специјалиста педијатар); VII/2 
степен стручне спреме, медицински факултет (специјалиста 
педијатар).

Професор интерне медицине (теорија)
са 50% радног времена (10 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине (специјалиста интерне медицине); 
VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет (специја-
листа интерне медицине).

Професор гинекологије и акушерства
са 60% радног времена (12 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине (специјалиста гинекологије и аку-
шерства); VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет 
(специјалиста гинекологије и акушерства).

Професор хирургије са негом (теорија)
са 50% радног времена (10 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине; специјалиста опште хирургије или 
једне од хируршких грана; VII/2 степен стручне спреме, меди-
цински факултет (специјалиста хирург).

Професор инфектологије са негом (теорија)
са 30% радног времена (6 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор медицине (специјалиста инфектолог); VII/2 
степен стручне спреме, медицински факултет (специјалиста 
инфектолог).

Професор ортодонције (теорија)
са 10% радног времена (2 часа недељно)

УСЛОВИ: доктор стоматологије (специјалиста ортодонције 
вилица); VII/2 степен стручне спреме, стоматолошки факул-
тет (специјалиста ортодонције).

Професор медицинске биохемије (теорије)
са 20% радног времена (4 часа недељно)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, дипломирани фарма-
цеут (специјалиста медицинске биохемије), фармацеутски 
факултет (специјалиста биохемичар); VII/2 степен стручне 
спреме, доктор медицине (специјалиста за клиничку биохе-
мију), медицински факултет (специјалиста за клиничку биохе-
мију); VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, 
дипломирани биохемичар, фармацеутски факултет.

Наставник вежби из ортодонције
са 46% радног времена (12 часова недељно)

УСЛОВИ: доктор стоматологије, виши зубни техничар, зубни 
техничар за ортодонцију.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да испуњавају услове пропи-
сане чл. 120 и 121 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Предвиђено је 
психолошко тестирање кандидата. Ближе информације могу 
се добити на број телефона: 016/3437-635.

нови са д

ШоСо „милан ПетровиЋ“
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

тел. 021/6616-366
e-mail: skolamp@eunet.rs

Дефектолог - васпитач
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефекто-
лог; мастер дефектолог; дипломирани дефектолог - мастер.

Васпитач

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спреме, високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије или основне академске студије), струковни васпитач.

Дефектолог - васпитач
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани дефекто-
лог; мастер дефектолог; дипломирани дефектолог - мастер.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кандидати треба 
да испуњавају опште услове за заснивање радног односа: да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву на одређено 
радно место по конкурсу доставити: доказ о стручној спреми 
и уверење о држављанству. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кандидата. У 
поступку одлучивања о избору васпитача врши се ужи избор 
кандидата који се упућују на претходну проверу психофизич-
ких способности код надлежне службе за послове запошља-
вања. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са траженом документацијом слати на 
адресу: Школа за основно и средње образовање „Милан Пет-
ровић“ са домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, 
са назнаком: „За конкурс“.
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ПоЉоПривреДна ШКола
21420 Бач, Школска 1

тел. 021/771-063

Наставник воћарско - виноградарске групе 
предмета

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
Законом о раду, Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама, као и Правилником о систематизацији радних 
места, тј. да је дипломирани инжењер пољопривреде воћар-
ско - виноградарског смера. Уверење о некажњавању при-
бавља школа по службеној дужности. Само изабрани кан-
дидат доставља лекарско уверење, пре закључења уговора 
о раду. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стручној спреми; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (да није старије од шест месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; фотокопију личне карте и радне књижице; краћу 
биографију и својеручно потписану изјаву да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела поменута 
у наставку огласа. Радни однос не може засновати кандидат 
који је осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 
021/771-063 или 021/770-387.

оСновна ШКола  
„Свети Кирило и метоДије“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: оffice@оssvkiriloimetodije.rs

Професор немачког језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Пријаве слати искључиво поштом или на мејл адресу школе. 
Кандидати који буду прошли у други круг биће контактирани 
у року од осам дана.

оШ „Ђура јаКШиЋ“
21238 Чуруг, Трг слободе 4

тел. 021/834-140

Васпитач - приправник
на одређено време годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, на основу Правилника о сис-
тематизацији и организацији радних места у основној школи.

Дипломирани филолог - приправник
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, на основу Правилника о 
систематизацији и организацији радних места у основној шко-
ли.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству, уверење о 
некажњавању (оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од шест месеци), лекарско уверење (прилаже изабрани кан-
дидат, пре закључивања уговора о раду). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

панчЕво

оШ „Паја маргановиЋ“
26225 Делиблато, Маршала Тита 89

тел. 013/768-080

Секретар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова секретара 
школе може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајуће стручне спреме - VII сте-
пен, дипломирани правник, поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима, посе-
довање држављанства РС, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат треба да достави краћу биографију. Поред 
пријаве са биографским подацима, на конкурс у оригиналу или 
у овереној фотокопији приложити и уверење о држављанству 
и диплому. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о испуњености услова из тач. 4 - прибавља школа по 
службеној дужности. Пријаве на конкурс доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату шко-
ле или на број телефона: 013/765-080.

ПреДШКолСКа уСтанова „бамби“
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

тел. 013/681-660

Васпитач
на одређено време до 31.08.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка радника са 
боловања, а најдуже до 20.06.2014. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске 
студије) у трајању од три године или на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије (специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) – васпитач, 
у складу са законом, положен стручни испит, најмање јед-
на година радног искуства. За обављање послова васпитача 
може бити примљен и приправник уз обавезу полагања струч-
ног испита у року од две године од дана заснивања радног 
односа.

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: средња техничка школа, висококвалификовани или 
квалификовани радник (машинбравар, водоинсталатер, сто-
лар...).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) 
- доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља установа. Кон-
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курс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“. За све додатне информације обратити се на број 
телефона: 013/681-660, директору или помоћнику директора.

пироТ

оШ „Свети Сава“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Домар
на одређено време до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Потребна документација: молба, оверена фотоко-
пија сведочанства о завршеној одговарајућој средњој тех-
ничко - стручној школи, уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу школе или предати лично код 
секретара школе.

поЖ арЕваЦ

оШ „СлобоДан јовиЋ“
12256 Волуја

тел. 012/880-100

Наставник музичке културе
са 75% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене (до повратка 
запослене са породиљског одсуства и одсуства 

са рада ради неге детета)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чл. 8 и чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 
и 55/2013), а одговарајуће образовање према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012) и Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка који изводе образовно - васпитни рад из изборних програ-
ма у основној школи. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању - оригинале или оверене фотокопије, не 
старије од шест месеци. Доказ о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду, а проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши Национална служба за запошљавање. 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се подно-
се на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 012/880-100.

техниЧКа ШКола Са Домом уЧениКа 
„ниКола теСла“

Костолац, Боже Димитријевића бб
тел. 012/241-841, 241-987

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које 
испуњава услове из чл. 59 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 и 90/08), 
а почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; да испуњава 
услове за наставника Техничке школе и подручје рада педа-
гога и психолога; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да има доз-
волу за рад, обуку и положен стручни испит за директора 
установе (изабрани кандидат који нема савладану обуку и 
положен испит за директора биће у обавези да исти положи 
у законском року), најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања и да зна језик на коме се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву доставити 
следећу документацију: биографске податке, односно радну 
биографију, оверену фотокопију дипломе о завршеном одго-
варајућем високом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту (дозволи за 
рад), потврду о радном искуству у области образовања, извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (доку-
мент не сме бити старији од 6 месеци), лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (документ не сме бити старији од 
6 месеци), уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - доказ о испуња-
вању услова прибавља школа, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој школи (као доказ да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у складу са 
чл. 120 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања), оквирни програм рада директора школе за вре-
ме мандата. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора школе“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
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меДиЦинСКа ШКола
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Наставник медицинске биохемије - вежбе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицин-
ску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку 
биохемију; дипломирани биохемичар; дипломирани фармаце-
ут; виши лабораторијски техничар; дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар; дипломирани биохемичар - мастер; 
специјалиста струковни медицинско - лабораторијски техно-
лог; струковни медицинско - лабораторијски технолог; магис-
тар фармације - медицински биохемичар; мастер биохемичар; 
специјалиста струковни биохемичар.

Наставник фармацеутске технологије
са 35% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеу-
тологије; дипломирани фармацеут; магистар фармације; спе-
цијалиста фармације.

Наставник фармацеутске технологије

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста фармацеут-
ске технологије; дипломирани фармацеут; магистар фарма-
ције; специјалиста фармације.

Наставник фармакогнозије
са 50% радног времена (теорија и вежбе)

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за контролу 
лековитог биља; дипломирани фармацеут; специјалиста фар-
мације, специјалиста за контролу лековитог биља; магистар 
фармације.

Наставник увода у козметологију
са 10% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - специјалиста козметолог; 
дипломирани фармацеут; специјалиста фармације, специја-
листа козметолог; магистар фармације, специјалиста козмето-
лог; специјалиста доктор медицине, специјалиста козметолог.

Наставник инфектологије са негом - теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог, спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста инфектолог.

Наставник инфектологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектологије.

Наставник интерне медицине са негом - 
теорија

са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну меди-
цину, специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине.

Наставник интерне медицине
са 25% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за интерну медици-
ну.

Наставник хирургије са негом - теорија
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирургију 
или једне од хируршких грана, специјалиста доктор медицине, 
специјалиста опште хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник хирургије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за општу хирургију 
или једне од хируршких грана.

Наставник неуропсихијатрије са негом - 
теорија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за неуропси-
хијатрију, специјалиста доктор медицине, специјалиста неу-
рологије, специјалиста доктор медицине, специјалиста пси-
хијатрије.

Наставник неуропсихијатрије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста неуропсихијатрије, 
доктор медицине, специјалиста неурологије, доктор медици-
не, специјалиста психијатрије.

Наставник педијатрије са негом - теорија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију, 
лекар, специјалиста из педијатрије, специјалиста доктор 
медицине, специјалиста педијатар.

Наставник педијатрије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за педијатрију.

Наставник гинекологије и акушерства са 
негом - теорија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за гинекологију и 
акушерство, специјалиста доктор медицине, специјалиста 
гинекологије и акушерства.

Наставник гинекологије и акушерства
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста гинекологије и аку-
шерства.

Наставник технологије зуботехничког 
материјала - теорија

са 20% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специјалиста стоматолошке 
протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике.

Наставник тоталне протезе - теорија
са 15% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специјалиста стоматолошке 
протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике.
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Наставник морфологије зуба - теорија
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специјалиста стоматолошке 
протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике.

Наставник ортодонтских апарата - теорија
са 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специјалиста за ортопедију 
вилица, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста 
ортопедије вилице.

Наставник парцијалне протезе - теорија
са 10% радног времена

Наставник фиксне протетике - теорија
са 30% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специјалиста стоматолошке 
протетике, специјалиста доктор стоматологије, специјалиста 
стоматолошке протетике.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
8, 120 и 121 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/13) и Правил-
ником о врсти образовања наставника у стручним школама 
који остварују наставни план и програм огледа за образовне 
профиле: козметички техничар, лабораторијски техничар, 
медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра - тех-
ничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, 
здравствени неговатељ и масер („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 25/2004, 1/2007 и 10/2009). Уз пријаву прило-
жити следећу документацију (оригинал или оверене фотоко-
пије): диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Докази о испуњености услова из чл. 120 став 
1 тач. 1 и 4 и става 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, доказ из чл. 
120 став 1 тачка 2 - пре закључења уговора о раду, а из става 
1 тачка 3 истог члана - прибавља школа. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу.

пријЕпољЕ

техниЧКа ШКола
31320 Нова Варош, Проте Јевстатија 26

Наставник физике
за 8 часова (40% радног времена), на одређено 
време до краја школске 2013/2014. године, до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање из чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, а по Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/2008, 5/2011 и 8/2011); 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са ученицима; 3. да канди-
дати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања; 4. држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, доказ из тач. 2 пре закључења уговора 
о раду, а доказ из тач. 3 прибавља школа.

проКУпљЕ

нароДна библиотеКа КурШумлија
18430 Куршумлија, Карађорђева 18а

тел. 027/381-754

Књижничар

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, средња биб-
лиотекарска школа, гимназија или друга школа друштвено - 
хуманистичког смера, најмање годину дана радног искуства 
на пословима књижничара. Уз пријаву са кратком радном 
биографијом доставити: фотокопију дипломе о потребној 
стручној спреми, доказ о положеном књижничарском испиту, 
потврду (доказ) о одговарајућем радном искуству, потврду 
да се против кандидата не води кривични поступак, копију 
личне карте, извод из матичне књиге рођених, уверење да је 
држављанин Републике Србије, уверење о здравственој спо-
собности за рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

смЕдЕрЕво

оШ „КараЂорЂе“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/522-073, 521-635

Наставник енглеског језика
на одређено време (пуно радно време), до 

повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник француског језика
са половином радног времена, за рад у 

издвојеним одељењима у Великом Орашју, 
Бресију и Радовању, на одређено време до 

повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће групе пред-
мета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас и краћу радну биографију доста-
вити: диплому о стеченом стручном образовању, уверење о 
држављанству, уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима - доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора, уверење да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
предвиђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - прибавља школа по службеној 
дужности, фотокопије докумената морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци.

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

 Наука и образовање
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оШ „брана јевтиЋ“
11425 Кусадак

тел. 026/351-005

Наставник - професор физичког васпитања
са 20% радног времена (8 часова недељно)

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да испуњава 
и услове утврђене Законом о основној школи, Законом о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Потребно је да кандидат испуњава услове прописа-
не чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања: одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела предвиђена чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чл. 8 став 4 
Закона о основама система образовања и васпитања, настав-
ник мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Програм стицања образовања из ста-
ва 4 чл. 8 напред наведеног Закона реализује високошколска 
установа у оквиру акредитивног студијског програма или као 
програм образовања током читавог живота, у складу са про-
писима којима се уређује високо образовање. Послове настав-
ника - професора физичког васпитања може да обавља лице 
само уз испуњавање услова за рад прописаних чл. 122 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на оглас поднети краћу биографију и доказе о испуњености 
услова (оригинал, препис или фотокопију оверену од стране 
надлежног органа): уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
без обзира на датум издавања), дипломе о стеченом образо-
вању, ако је кандидат положио стручни испит или испит за 
лиценцу - уверења о истом, доказ да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уго-
вора о раду, а доказ да није осуђиван према чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
- прибавља школа. У поступку одлучивања о избору настав-
ника директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Пријаве на 
конкурс, са доказима о испуњености услова за рад на наве-
деним пословима, поднети школи у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

сомбор

ПониШтење Дела оглаСа 
оШ „ратКо ПавловиЋ ЋиЋКо”

25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Оглас објављен 16.01.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: наставник 
техничког и информатичког образовања, са 60% рад-
ног времена.

оШ „моШа ПијаДе“
25275 Бачки Брег, Југословенска 13

тел. 025/809-015

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/12); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима - лекарско уверење; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс поднети: краћу биографију, податке о кретању у служби 
(CV); оверен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству издато у последњих шест 
месеци. Уверење о некажњавању прибавља школа. Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Све фотокопије докумената морају бити оверене. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

оШ „ниКола вуКиЋевиЋ“
25000 Сомбор, Вељка Петровића 4

тел. 025/412-630

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одго-
варајуће образовање - високо образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; Европски систем прено-
са бодова; одговарајуће образовање мора бити у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има одговарајућу психич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о 
држављанству; диплому о стеченој стручној спреми, односно 
оверену копију дипломе - не старију од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Лекарско уверење о физич-
кој способности за рад са децом и ученицима подноси само 
изабрани кандидат, пре потписивања уговора. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана.
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срЕмсК а миТровиЦа

оШ „бранКо раДиЧевиЋ“
22223 Кузмин, Николе Радојчића 15

тел/факс: 022/664-411

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спре-
ме. Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: 
пријаву; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци) - оригинал или оверену фотокопију; уверење 
суда да нису под истрагом (не старије од 6 месеци), лекар-
ско уверење (након доношења одлуке о избору). Пријаве са 
доказима о испуњености услова подносе се на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

сУбоТиЦа

гимназија „Светозар марКовиЋ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1

тел. 024/552-820

Професор српског језика и књижевности
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипло-
мирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (србиста, студијски програм Српска филологија: 
српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књи-
жевности (србиста, студијски програми: Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски про-
грам Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност); мастер филолог (студијски програм 
Српски језик и књижевност).

Професор српског језика и књижевности
са 50% норме, на одређено време до престанка 

обављања функције помоћника директора, тј. до 
31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и општу књижевност; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског језика и 

књижевности; професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипло-
мирани филолог за српски језик и књижевност; дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик и Српска књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (србиста, студијски програм Српска филологија: 
српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књи-
жевности (србиста, студијски програми: Српска књижевност, 
Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски про-
грам Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и ком-
паративна књижевност); мастер филолог (студијски програм 
Српски језик и књижевност).

Професор немачког језика
са 45% норме, на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, про-
фесор немачког језика и књижевности и италијанског језика, 
мастер филолог (студијски програм: Немачки језик и књижев-
ност), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил: Немачки језик и 
књижевност).

Професор немачког језика
на мађарском наставном језику, са 55% норме, 

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, про-
фесор немачког језика и књижевности и италијанског језика, 
мастер филолог (студијски програм: Немачки језик и књижев-
ност), мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет, односно профил: Немачки језик и 
књижевност).

Професор мађарског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, односно 
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил: Мађарски језик и књижев-
ност).

Професор географије
са 10% норме, на одређено време до престанка 

обављања функције помоћника директора, тј. до 
31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор географије;, 
дипломирани географ, дипломирани географ - просторни 
планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер 
географ. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани географ, профе-
сор географије.

Професор географије
на мађарском наставном језику, са 20% норме, 

на одређено време до престанка обављања 
функције помоћника директора, тј. до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор географије; 
дипломирани географ, дипломирани географ - просторни 

 Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 37  21.08.2013.  |  Број 531  |   

планер, дипломирани професор географије - мастер, мастер 
географ. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани географ, профе-
сор географије.

Професор грађанског васпитања
са 50% норме, на одређено време до краја 
школске године, тј. до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: лице које испуњава усло-
ве за наставника гимназије, да испуњава услове за стручног 
сарадника гимназије. Наведена лица могу да изводе наставу 
ако су похађала један или више од следећих програма: Обу-
ка за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/
тимски рад; Ни црно ни бело; Умеће одрастања; Умеће кому-
никације; Активна настава/учење; Едукација за ненасиље; 
Речи су прозори или зидови; Чувари осмеха; Учионица добре 
воље; Култура критичког мишљења; Буквар дечјих права; 
Дебатни клуб; Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег образовања, прописаног Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник СРС 
- Просветни гласник”, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 
11/04, 5/05, 1/07, 7/08, 8/11, 2/13 и 4/13), за пријем у радни 
однос, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, да је држављанин Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
доказ о знању језика на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад, доказ да кандидат има образовање из психолошких и 
педагошких дисциплина стечено на високошколској установи 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или 
ако је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит прилаже доказ о томе 
- оверену фотокопију). Фотокопије докумената морају бити 
уредно оверене. Избор наставника и стручног сарадника 
врши се након извршене провере психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности, а уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима - подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
024/552-820.

ШКолСКи Центар за  
ваСПитање и образовање 

СлуШно оШтеЋених лиЦа у СуботиЦи
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада Графичарство - књиговезац

за 14 часова недељног радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада Пољопривреда, производња и прерада 

хране - пекар - месар - кобасичар
за 21 час недељног радног времена, за извођење 

наставе на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада Шумарство и обрада дрвета - столар
за 14 часова недељног радног времена, за 
извођење наставе на српском и мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада личних услуга - образовни профил фризер

за 21 час недељног радног времена

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада личних услуга - образовни профил 

фризер
за 21 час недељног радног времена, за извођење 

наставе на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 

Обука за активнО  
тражење пОсла
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стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада личних услуга - образовни профил 

маникир - педикир
за 21 час недељног радног времена, за извођење 

наставе на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада Геодезија и грађевинарство - образовни 

профил - молер
за 22 часа недељног радног времена, за 

извођење наставе на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор рачунарства и информатике
за 15 часова недељног радног времена, за 
извођење наставе на српском и мађарском 

наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Професор уже стручних предмета из подручја 
рада Текстилство и кожарство - шивач 

текстила
за 15 часова радног времена, за извођење 

наставе на српском и мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
дефектолошка острученост.

Дипломирани дефектолог
за рад у средњој школи, за 21 час недељног 

радног времена, на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у средњим школа-
ма који остварују наставне планове и програме за наглуве и 
глуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 1/97) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха.

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, на мађарском наставном језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха.

Дипломирани дефектолог
за рад у дому, на мађарском наставном језику, 
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха.

Дипломирани дефектолог, координатор 
васпитне службе

за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха, неопходно 
радно искуство од 10 година.

Дипломирани дефектолог
за рад у дому
2 извршиоца

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха.

Дипломирани дефектолог
за рад у дому

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
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бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); 
оспособљеност за рад са телесно инвалидним лицима.

Дипломирани дефектолог
за рад у основној школи, за 21 час недељног 

радног времена

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве и 
наглуве ученике („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/98) и чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), 
оспособљеност за рад са лицима оштећеног слуха.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања: одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс приложити: оверен препис - фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављанству Републике 
Србије, лекарско уверење којим се доказује психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученицима (доставиће 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). Пријаве 
на конкурс слати на адресу: Школски центар за васпитање и 
образовање слушно оштећених лица Суботица, 24000 Субо-
тица, Зрињског и Франкопана 2. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

УЖиЦЕ

оСновна ШКола „језДимир триПКовиЋ“
31236 Дивљака, Латвица

тел. 031/3899-357

Наставник математике
са 66% радног времена

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

и ИО Трешњевица

Наставник физике
са 50% радног времена, за рад у матичној школи 

и ИО Трешњевица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 4/09). Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Уз 
пријаву кандидати треба да доставе: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Пријаве слати на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

оСновна ШКола „СлобоДан СеКулиЋ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18

тел. 031/560-070

Наставник математике
са 67% радног времена

Наставник музичке културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 
и 55/13) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
држављанство РС; да зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе); доказ да кандидат има обра-
зовање из психичких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студирања или 
након дипломирања од најмање 30 бодова праксе и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са ЕСПБ; уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

оСновна ШКола за образовање 
уЧениКа 

Са Сметњама у развоју  
„миоДраг в. матиЋ“

31000 Ужице, Драгише Лапчевића 1
тел. 031/563-690

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времана

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор физич-
ке културе, дипломирани педагог физичке културе, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физичког васпи-
тања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор 
физичког васпитања и кинезитерапије.

Наставник енглеског језика и књижевности
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; дипломирани професор енглес-
ког језика и књижености; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик).

Наставник ликовне културе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски сликар - ликовни 
педагог, академски графичар - ликовни педагог, академски 
вајар - ликовни педагог, дипломирани сликар - професор 
ликовне културе, дипломирани графичар - професор ликовне 
културе, дипломирани вајар - професор ликовне културе, 
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дипломирани графички дизајнер - професор ликовне култу-
ре, дипломирани уметник нових ликовних медија - професор 
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - профе-
сор ликовне културе, дипломирани сликар - професор, дипло-
мирани вајар, дипломирани вајар - професор, дипломирани 
графички дизајнер, дипломирани архитекта унутрашње архи-
тектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, дипломира-
ни графичар, дипломирани графичар - професор, професор 
ликовних уметности, наставник ликовних уметности, мастер 
ликовних уметности (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), мастер примењених уметности (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, односно 
примењене уметности и дизајна), мастер конзерватор и рес-
тауратор (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности и дизај-
на), мастер дизајнер (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности и 
дизајна), лице са завршеним факултетом примењених умет-
ности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности, 
лице са завршеним факултетом примењених уметности и 
дизајна.

Напомена: Кандидати могу изводити наставу у ОШ за ученике 
са сметњама у развоју само уколико су оспособљени за рад на 
факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, за рад 
са ученицима са сметњама у развоју.

ОСТАЛО: Пријаве са потпуном документацијом (извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, оверена копија дипломе, потврда о остручености за рад 
са децом и ученицима са сметњама у развоју - издата од стране 
ФАСПЕР универзитета), доставити на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Изабрани кандидат је дужан да по пријему 
у радни однос достави лекарско уверење о психичкој и здрав-
ственој способности за рад. Доказ о испуњености услова из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (потврда о некажњавању) - прибавиће школа.

ваљЕво

ПониШтење оглаСа 
еКономСКа ШКола „ваЉево“

14000 Ваљево, Даничићева 1
тел. 014/221-450

Оглас објављен 05.06.2013. године у публикацији 
„Послови“, поништава се у целости.

враЊЕ

Дом Културе „абДула КраШниЦа“
17523 Прешево, 15. новембар 90

тел. 017/660-326

Директор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа и 
да нема законских сметњи за именовање. Уз пријаву достави-
ти: извод из матичне књиге рођених, доказ о стручној спреми 
(диплому) и уверење да кандидат није под истрагом или да се 
не води кривични поступак.

Ноћни чувар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња школа 
и да нема законских сметњи за то радно место. Уз пријаву 
доставити: диплому о завршеној школи, извод из матичне 
књиге рођених и уверење да кандидат није под истрагом или 
да се не води кривични поступак.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје
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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

Kоме је потребно да се обратим и шта је потребно да бих обезбедила 
мајци здравствену књижицу? Мајка је тренутно незапослена, а по-
следња фирма у којој је радила је под стечајем. Фирма није уплаћивала 
здравствено осигурање. Мајци је потребна здравствена заштита ради 
лекова и терапија које мора да прима. Чула сам да постоји неки вид 
здравствене књижице за хитне случајеве и да је то можда једини начин 
да јој се обезбеди било какав вид здравствене заштите.
Уколико су грађани по престанку радног односа корисници новчане накнаде по решењу Нацио-

налне службе за запошљавање, могу на основу тог решења и пријаве НСЗ на обавезно здравстве-

но осигурање филијали према месту пребивалишта да буду обавезно здравствено осигурани као 

особе које остварују новчану накнаду по прописима о запошљавању. Преко родитеља и дете може 

да буде здравствено осигурано као члан породице.

Уколико грађани нису остваривали право на новчану накнаду преко НСЗ, а немају други сопствени 

основ осигурања (на пример по основу бављења послом за који остварују уговорену накнаду или 

по основу бављења пољопривредом), могу да буду обавезно здравствено осигурани као незапос-

лени и друга категорија социјално угрожених лица чији су месечни приходи испод прихода који 

је прописан као цензус за стицање својства осигураног лица и чланови уже породице. Као доказ 

подноси се лична карта на увид, фотокопија радне књижице, изјава о члановима породице и при-

ходима по члану породице са којима лице живи у заједничком домаћинству (образац ЦЗ), која се 

добија у филијали/испостави према месту пребивалишта, а коју попуњава лице које треба да се 

осигура као незапослена особа.

За све детаљније информације обратите се Републичком заводу за здравствено осигурање.

Како се укључује у рад Клуба за тражење посла и шта подразумева ова 
врста обуке?
Клуб за тражење посла припрема незапослене да на најбољи начин одговоре захтевима послода-

ваца. Када незапослени у потпуности сагледају своје способности и склоности, спремни су да иза-

беру одговарајуће занимање. Незапослени у Клубу усвајају основе пословне комуникације, увиђају 

значај тимског рада, посвећености послу и лојалности. Ради се на мотивацији и одлучности канди-

дата, како би били спремни да одговоре свим захтевима модерног пословања.

Клуб ће вам омогућити:

• информације о понуди слободних послова

• контакт с послодавцима

• да постанете активан тражилац посла - комуникативни, професионални, мотивисани.

Обука обухвата две недеље основне теоријске обуке у учионици и четири недеље самосталног рада 

у информационој сали и остварује се кроз индивидуални и групни рад.

План обуке:

• Како се представити послодавцу и написати биографију (CV)

• Активна потрага за послом путем интернета и огласа у штампи

• Пријава на огласе и конкурсе и заказивање разговора са послодавцем

• Размена информација са осталим члановима Клуба, бележење резултата у радној свесци која 

садржи и теоријске смернице

Рад надгледа и усмерава вођа Клуба, стручно лице из НСЗ. Обратите се свом саветнику за запо-

шљавање, који ће вам објаснити како да постанете члан Клуба за тражење посла.

ЗдравсТвЕно 
осиГУраЊЕ
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Јавни радови

У Косовској Митровици у току је реализација јавног рада „Стваралаштвом до посла”, 
на коме су ангажоване особе са инвалидитетом. Од 10 јавних радова који се спроводе у 

Средњeбанатском округу на подручју општине Нови Бечеј реализују се два, на којима ће 
током 4 месеца бити ангажовано 17 лица

На подручју Косова и Метохије одобрена су три пројек-
та јавних радова, на којима је ангажовано 14 особа са 
инвалидитетом. Два пројекта, у које је укључено 6 
особа, биће реализована на подручју Грачанице, док 

ће кроз пројекат на подручју Косовске Митровице бити анга-
жовано 8 особа. 

Стваралаштвом до посла
Директор Филијале Косовска Митровица НСЗ, Аца Мар-

ковић, обишао је просторије „Народне технике” у Косовској 
Митровици, где је у току реализација јавног рада „Ствара-
лаштвом до посла”. Особе са инвалидитетом ангажоване 
на овом пројекту ће током 6 месеци стицати нова знања и 
вештине у области техничке културе, чиме се стварају по-
тенцијални услови за њихово даље укључивање у свет рада 
и стицање економске независности. Запослени имају мо-
гућност да кроз обуку коју ће реализовати сертификовани 
инструктори стекну нова искуства и знања о обради дрвета, 
осликавању на дрвету, изради авио и ракетних модела од ла-
ких материјала.

Представници Филијале Косовска Митровица, „Народне 
технике” и Општинске управе Косовска Митровица, истакли 
су да је овај пројекат шанса да се заједничким активностима 
допринесе квалитетнијем животу особа са инвалидитетом, 
унапређењу њихове социјализације, осећају личног задо-
вољства и достојанства.

„Особе које су прихватиле ангажман на овом пројек-
ту заслужују похвалу. Показали су храброст, жељу да се 
осамостале, одговорност да раде нешто ново, другачије, да 
су спремни да у сарадњи са људима који разумеју њихове 
жеље и потребе стварају нешто конкретно, што има употреб-
ну вредност. На овај начин постају равноправни чланови 
друштва”, нагласио је Аца Марковић, директор Филијале Ко-
совска Митровица.

Нада Вучић, секретар организације „Народна техника”, 
истакла је да без финансијске подршке Националне службе 
за запошљавање, која је препознала потребу ангажовања 
ОСИ, и подршке локалне самоуправе, која је исказала спрем-
ност за финансијску и техничку подршку организацији, 
пројекат не би било могуће реализовати. 

„Обука коју ће ангажована лица проћи помоћи ће им да 
стекну нова знања и омогућити да сутра, када се јавни рад 
заврши, самостално или заједничким радом, удружени са 
пријатељима, стварају предмете који ће имати своје место на 
тржишту, а чијом продајом ће обезбедити средства за даље 
активности”, рекла је Нада Вучић.

Социјализација особа са инвалидитетом укључивањем 
у пројекат јавног рада, према речима представника извођа-
ча, јесте један од циљева самог пројекта, али свакако треба 
указати и на економски моменат, у смислу остваривања пра-
ва на рад и одређену зараду. 

Ангажована лица изразила су захвалност што им је 
пружена могућност да раде, покажу свој таленат и израде 
производе које ће ускоро понудити на тржишту, а обећали 
су и изложбу својих радова по завршетку пројекта. Осећај 
задовољства што је неко препознао њихову жељу да се рав-
ноправно са осталим лицима са евиденције незапослених 
укључе у свет рада и сходно својим могућностима допри-
несу развоју друштвене заједнице, додатно их мотивише за 
будуће активности. За породице ових младих људи ово је до-
каз да друштво није заборавило да особе са инвалидитетом 
имају иста права на рад, стваралаштво и живот од резултата 
свога рада. 

Здрав живот старих
Од 10 јавних радова који се од првог јула спроводе у 

Средњeбанатском округу, на подручју општине Нови Бечеј 
реализују се два, на којима ће током 4 месеца бити ангажо-

КОНКРЕТНА ПОМОЋ
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вано 17 лица. Дом здравља   је извођач пројекта „Здрав живот 
старих”, на коме ради 6 радника, док на пројекту одржавања 
и обнављања јавне инфраструктуре ради 11 лица, а извођач 
је ЈП „Комуналац” из Новог Бечеја.  

Како сам назив јавног рада „Здрав живот старих” каже, 
циљ активности је допринос очувању здравља припадника 
старије популације на подручју општине Нови Бечеј. Ангажо-
вано је 6 медицинских сестара - по једна у насељеним мес-
тима Ново Милошево, Бочар и Кумане и три у Новом Бечеју. 
Рад се одвија на терену, медицинске сестре обилазе старије 
суграђане и раде на њиховом здравственом просвећивању, 
укључујући и чланове њихових породица. Пружају им савете 
о исхрани, поступцима током врелих летњих дана, о здравим 
стиловима живота, мере им притисак, итд. 

Главна медицинска сестра Дома здравља и координатор 
на пројекту, Злата Шијачић, истиче да око 20% популације 
општине Нови Бечеј чине управо старији од 65 година. Пози-
тивна искуства на прошлогодишњем јавном раду определи-
ла су их да кроз јавни рад спроведу својеврсно здравствено 
васпитање ради превенције кардиоваскуларних обољења и 
побољшања здравља старијих суграђана. „Медицинске сес-
тре које су укључене на самом почетку пројекта прошле су 
кратку интерну обуку, јер се ради искључиво са популацијом 
старијих, што има специфичности у приступу. План је да се 
током јавног рада обиђе 1.800 лица, а с обзиром да смо током 
јула реализовали једну четвртину програма, резултат је за-
довољавајући”, каже Злата Шијачић.

Медицинска сестра Драгана Цуцић једна је од 6 ме-
дицинских сестара укључених у пројекат: „Задовољна сам 
послом, дивно је помагати другима. Радимо са старијим љу-
дима, који су често усамљени, и само то што им уђемо у кућу 
и поразговарамо са њима много им значи. Током 4 месеца 
радићемо на здравственом просвећивању”.

Други јавни рад - одржавање и обнављање јавне инфра-
структуре, из оквира је једне од три велике области у који-
ма се реализују јавни радови - уређење и одржавање јавне 
инфраструктуре. Марија Брковић је вођа овог пројекта, а у 
„Комуналцу” је на позицији техничког директора: „Радови се 
обављају на две локације - на ужем подручју Новог Бечеја, у 
улици Петра Драпшина и на подручју новобечејске индус-
тријске зоне која се припрема за долазак инвеститора”.

Активности на јавном раду - копање, нивелисање, по-
стављање цеви за гасовод, односе се на изградњу дистрибу-
тивне гасне мреже. За проширење гасоводне мреже у индус-
тријској зони обавља се нивелисање терена, одмуљавање и 
чишћење каналске мреже, ограђивање индустријске зоне, 
итд.

Н.Миленковић, А.Штрбац

Стари занати 
Субвенцију за покретање бизниса, у износу од 160.000 динара, на подручју 

Средњебанатског округа од почетка године добило је 59 незапослених. Најчешће 
се оснивају фирме чија делатност су услуге, затим занатство, као и производња.

Зоран Слијепчевић по струци је инжењер текстилне конфекције. Маја 2013. 
регистровао је занатску радњу за израду ручно тканих предмета „Ткач”, у Зрења-
нину. Пре него што се определио за предузетништво, радио је послове ван струке. 
У својој фирми бави се производњом тканина, одевних предмета (марама, ешар-
пи, шалова, огртача, торби), простирки (крпара, асура), прекривача. Ради се скоро 
искључиво са природним материјалима, пре свега памуком и домаћом вуном 
праменка, док је вискоза заступљена у малом проценту. Мајстор поседује један 
дрвени разбој, а при ткању користи неколико старих техника - чункану, клечану, 
ткање у зев, а производе украшава традиционалним мотивима. У том смислу, као 
прави зналац у овој области, открио је да са нашег подручја потиче тзв. торонтал-
ски ћилим, који се израђивао на подручју Торонталске жупаније све до Другог 
светског рата. Удружење жена које је израђивало торонталски ћилим предста-

вљало је зачетак касније основане фабрике тепиха „Пролетер”.
Својеврсна припрема за делатност којом се бави у својој фирми било је учешће у два пројекта Покрајинског секретаријата за рад, 

запошљавање и равноправност полова, током 2012. године. На пројектима је женама из руралних средина држао обуку за рад на 
разбоју у Едукативном центру за рурални развој у Зрењанину. Пројекти  су укључивали курс ткања, а били су усмерени како на очу-
вање и развој старих заната и домаће радиности, тако и на економско оснаживање жена које су училе традиционалну вештину ткања.

Аутентичност и квалитет Слијепчевиће радиности потврђени су од стране Министарства финансија и привреде сертификатом 
за старе занате. Сертификовање производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности, облежава се ознаком 
отворене шаке. Производи „Ткача” на овај начин посебно су истакнути, што повећава њихову вредност, јер значи да се разликују од 
серијски, индустријски произведених. Урађени су традиционалним техникама, на дрвеном разбоју, ручно рађени и сваки представља 
уникат.  

У циљу промоције фирме Зоран користи визит-карте, али и незаобилазни „Фејсбук”. Редовни је излагач на зрењанинском сајму 
ИНОКОП, где је нагласак на умрежавању и прикупљању информација, како би се унапредила и израда и пласман производа. Такође, 
сарађује са удружењима - удружењима жена, етно-удружењима и сл. Производе „Ткача” продаје на пијаци и вашарима. 

„Институционална и системска подршка развоју и унапређењу старих заната много би значила и за моју фирму и за остале коле-
ге који се баве старим занатима”, сматра Зоран.

А.Штрбац
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Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Послодавци више неће морати да пријављују или одјављују запослене на шалтерима, 
већ ће то чинити електронским путем. Пријава поднета на порталу прослеђује се свим 

организацијама обавезног социјалног осигурања, Агенцији за привредне регистре, Пореској 
управи и Министарству унутрашњих послова

Централни регистар обавезног социјалног осигурања 
почео је са радом почетком августа, тако да послодавци 
више неће морати да пријављују или одјављују запослене на 
шалтерима, већ ће то чинити електронским путем. Послода-
вци и осигураници и даље могу користити неки од шалтера 
пензијског или здравственог фонда или Националне служ-
бе за запошљавање. Предност је што се пријава поднета на 
порталу овог регистра истог момента прослеђује свим орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања, као и Агенцији 
за привредне регистре, Пореској управи и Министарству 
унутрашњих послова. Милица Даниловић, директорка Цен-
тралног регистра, каже да су се у првих пар дана појавили 
мањи проблеми приликом регистрације корисника, али да 
ће врло брзо бити отклоњени. 

Јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање 
преко портала Централног регистра подносиће послодавац. 
Изузетно, ако он није технички оспособљен или тај посао 
жели да пренесе на неког другог, пријаву може поднети фи-
зичко или правно лице које поседује квалификовани елек-
тронски сертификат, а на основу овлашћења послодавца (на 
пример: књиговодствене агенције могу бити овлашћене и од 
више послодаваца). Уместо физичких лица, из чл. 12 Закона о 
Централном регистру обавезног социјалног осигурања, која 
немају техничке могућности за достављање пријаве у елек-
тронском облику, јединствену пријаву на основу доказа које 
поднесу на увид могу поднети: овлашћени службеник орга-
низације за обавезно социјално осигурање (РФПИО и НСЗ) и 
овлашћени службеник Републичког фонда за здравствено 
осигурање.

Из Централног регистра поручују да су предуслови за 
коришћење портала поседовање квалификованог електрон-
ског сертификата и овлашћења. Квалификовани електронски 
сертификат служи за електронску идентификацију корисни-
ка (власника сертификата) и дигитално потписивање елек-
тронских докумената. Издавање квалификованих електрон-
ских сертификата није у надлежности Централног регистра, 
већ их на лични захтев издаје једно од четири регистрована 
сертификациона тела у Републици Србији: Привредна комо-
ра Србије, Јавно предузеће Пошта РС, Халком и МУП. 

Овлашћење у систему Централног регистра обавез-
ног социјалног осигурања представља електронски уговор 
између законског заступника као даваоца овлашћења и 
овлашћеног лица, односно пуномоћника. Прву регистрацију 
обавља законски заступник корисника чија овлашћења за за-
ступање проверава Централни регистар и додељује најмање 
једно генерално овлашћење - администраторско овлашћење 
себи или неком другом лицу, чиме је поступак регистрације 
окончан.

Законски заступник може овластити друго лице на 
два следећа начина: електронским путем, преко портала 
Централног регистра, само уколико је у питању законски 
заступник обвезника плаћања доприноса који је уписан у 
Агенцији за привредне регистре и уколико поседује квали-
фиковани електронски сертификат или у папирној форми - 
поштом, уколико је у питању законски заступник обвезника 
плаћања доприноса који није регистрован у АПР, већ у неком 
другом органу надлежном за регистрацију, због чега није 
могуће да Централни регистар аутоматски провери ту чиње-
ницу електронским путем, као и у ситуацији када обвезник 
технички није оспособљен за тај посао или жели да тај по-

сао пренесе на неко друго физичко или правно лице. Када 
се регистрација врши на овај начин, потребно је поштом, на 
адресу Централног регистра, Нови Београд, Омладинских 
бригада 1 (2. спрат - соба 232) уз попуњен, потписан и за-
веден документ о додели овлашћења, приложити следеће 
доказе: решење о регистрацији надлежног органа - копију, 
копију личног идентификационог документа законског за-
ступника (лична карта или неки други идентификациони 
документ), копију личног идентификационог документа за 
свако овлашћенo лицe (лична карта или неки други иденти-
фикациони документ).

Да послодавцима одговара овај начин рада говори и 
чињеница да је првог дана рада на шалтерима и порталу 
Централног регистра регистровано укупно 4.454 пријава, 
другог чак 18.373, а следећег више од 25.000 пријава посло-
даваца.

   В.П.

без реДова на Шалтеру

Ефикасан систем
Доношење Закона о Централном регистру вишеструко је 

значајно за превазилажење бројних проблема који прате сис-
тем наплате доприноса за социјално осигурање. С обзиром да ће 
се потпуним техничким успостављањем Централног регистра 
установити редовна месечна анализа и усаглашавање података 
из базе Централног регистра о обвезницима уплате доприноса 
- послодавцима и осигураницима у погледу уплате доприноса 
за обавезно социјално осигурање и обавештавати Пореска уп-
рава о свим уоченим неправилностима ради даљег поступања, 
може се засигурно постићи висок ниво наплате доприноса за 
обавезно социјално осигурање и унапредити ниво извршавања 
законских обавеза.

Месечно извештавање на нивоу осигураника огледа се у 
обезбеђивању потребних података како би се много брже иден-
тификовали несавесни послодавци, а избегле ситуације да до-
приноси остану неплаћени.

Централни регистар повезује кључне институције у сис-
тему социјалног осигурања: Републички фонд за пензијско и 
инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено оси-
гурање, Националну службу за запошљавање и Пореску упра-
ву, што представља ефикаснији и ефективнији систем размене 
података за различите сврхе и доводи до најважнијег, а то је по-
бољшање услуге корисницима.
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„Радијатор” запошљава  
200 Зрењанинаца

Тренутни годишњи приходи фабрике износе 
скоро 20 милиона евра, а у наредне две 
године требало би да буду удвостручени. 
„Радијатор” је првенствено окренут 
тржиштима Европске уније

Зрењанинска фабрика „Радијатор“ проширила је обим 
производње пуштањем у рад нове производне линије. 
Према речима генералног директора Недељка Грубе-
ша, ова инвестиција вредности је 11 милиона евра, а 

пун обим производње кренуће у септембру.

„Нова производна линија је капацитета 20.000 тона од-
ливака и сивог нодуларног лива, вредности до 25 милиона 
евра. Око 85% производње намењено је извозу, превасходно 
у Италију, Шпанију, а потом Немачку, Аустрију, земље Југо-
источне Европе и бивше југословенске републике, али има-
мо тржиште и на Блиском истоку“, каже Грубеша, директор 
Акционарског друштва „Радијатор”, чији је већински власник 
конзорцијум хрватских фирми који је до контролног пакета 
дошао у поступку приватизације.

Грубеша истиче да је „Радијатор“ првенствено окренут 
тржиштима Европске уније и већ сада послује под условима 
Уније, тако да излазак Хрватске из Цефте, након приступања 
ЕУ, ништа не значи за пословање ове фабрике. 

„Може се одразити само утолико што ће се производња 
из Хрватске пребацити у Србију”, каже Грубеша.

На домаћем тржишу „Радијатор” покрива 60 посто по-
треба за шахтовима, за шта су се изборили, по тврдњи дирек-
тора Грубеше, европским квалитетом и „кинеским” ценама. 
Ускоро ће зрењанинска фирма бити добављач и „Алфи” из 
Врања и тиме добрим делом супституисати увоз у Србију. 

„Радијатор” тренутно запошљава 500 људи. За рад на 
новој производној линији запослено је 60 нових радника, а у 
наредних годину дана укупно 200 људи добиће посао.

„Пун обим производње у новом погону почеће од сеп-
тембра, јер ово је још пробна фаза. Чак 90 посто производа 
намењено је извозу, већ је ангажовано 60 нових радника, а у 
следећих годину дана биће у овом погону 200 новозапосле-
них. У програму су одливци за пећи и камине и решетке за 
шахтове”, објашњава Грубеша. Он се осврнуо и на недавна го-
воркања у зрењанинској јавности да плате у фабрици касне, 
због чега су радници, наводно, хтели да ступе и у генерални 
штрајк.

„Истина је да се зараде исплаћују сваког месеца и да 
просечна плата у фабрици износи 480 евра, што су убедљиво 
највећи лични дохоци у овој бранши у Србији”, одговорио је 
генерални директор.

Градоначелник Зрењанина Иван Бошњак, обилазећи 
фабрику „Радијатор“, истакао је да она има једну од најдужих 
традиција у Зрењанину, да утиче не само на локални економ-
ски развој, већ и шире. 

„Ово је један од примера успешних приватизација и на-
дам се да ће даље развијати производњу и упошљавати рад-
нике”, рекао је Бошњак и нагласио да ће инвеститори у ло-
калној самоуправи увек имати доброг саговорника, као и да 
ће град Зрењанин пружити подршку да се убудуће образују 
адекватани профили, који одговарају потребама привреде.

    А.Б.

ЕВРОПСКИ 
КВАЛИТЕТ

Извозник
Регионална привредна комора у Зрењанину саопштила је 

да је „Радијатор” на шестом месту највећих извозника у Средњем 
Банату у првих шест месеци ове године. По тим подацима, фа-
брика је у првој половини године извезла робу у вредности од 
4,9 милиона евра. Лане је на иностраном тржишту пласирана 
робе за 9,9 милиона евра, а нето девизни учинак био је чак 8,5 
милиона евра. Грубеша је истакао да су тренутни годишњи при-
ходи близу 20 милиона евра и да би у наредне две године тре-
бало да буду удвостручени. Највећи извоз је у Италију, Шпанију, 
Немачку, Аустрију, земље Југоисточне Европе, Блиски исток и 
на цело тржиште екс-Југославије. 
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ЕУ развија 5G технологију

До 2020. саобраћај у мобилним комуникацијама ће се 33 пута увећати у односу на 2010, а у 
приступу интернету ће доминирати бежични апарати

Усвету постоји 1,2 милијарде корисника мобилног ши-
рокопојасног приступа, а тај број се увећава за сто-
тине милиона годишње. 5G интернет је начин бежич-
ног приступа интернету који примењује нову, много 

развијенију технологију од класичне, што омогућава далеко 
бржу и стабилнију везу. Овакав начин повезивања до сада су 
користили само интернет провајдери за повезивање својих 
предајника, као и предузећа којима је потребна квалитетна 
и поуздана интернет веза. Очекује се да саобраћај на мобил-
ним телефонима до 2020. године порасте хиљаду пута, као и 
да ће корисници мобилних уређаја бити све захтевнији. Екс-
тра брз интернет у покрету, видео позиви, брз приступ плат-
форми за онлајн складиштење података - постаће стандард.

Европска унија издвојиће у овој години 50 милиона евра 
за истраживања која ће допринети развоју 5G технологије до 
2020, како би Европа поново постала предводник у мобил-
ној индустрији у свету. До 2020. саобраћај у мобилним ко-
муникацијама ће се 33 пута увећати у односу на 2010, а у 
приступу интернету ће доминирати бежични апарати, попут 
„паметних телефона“, таблета, машина и сензора, што ће за-
хтевати ефикаснију технологију за бржи и квалитетнији пре-
нос података, саопштила је Европска комисија.

„Желим да европска индустрија буде пионир у развоју 
5G технологије, да је развија на основу европских истражи-
вања и отвара радна места у Европи, а ми ћемо то подржати 
делима, а не речима“, рекла је европска комесарка Нели Крус 
(Neelie Kroes).

Нови талас истраживачких пројеката у које ће ЕУ уло-
жити средства требало би да у свакодневни живот Европља-
на донесе напредну технологију у мобилним телекомуника-
цијама, која ће омогућити изузетно брз пренос података и 
приступ интернету. Потребно је да се сви привредни сектори 
дигитализују и да свако предузеће и грађанин у ЕУ има на 
располагању лако доступан, поуздан и брз интернет. 

Међу новим пројектима које подржава ЕУ су: METIS, 
5GNOW, iJOIN, TROPIC, Mobile Cloud Networking, COMBO, 
MOTO i PHYLAWS. У пројекте су се укључиле, удруживши 
снаге са истраживачким институтима и научницима, разли-
чите европске компаније - од водећих телекомуникационих 
оператера у свету, до светских произвођача мобилних теле-
фона и технологија.

ЕУ је од 2007. до 2013. укупно уложила више од 700 ми-
лиона евра у истраживања будућих мрежа, а од тога је по-
ловина усмерена на бежичне технологије у циљу развоја 4G 
технологија и напреднијих технологија. Европска комисија 
је навела да ЕУ улагањима жели да подели ризик са индус-
тријом и телекомуникационим мрежама, чији је развојни 
циклус 10 година. ЕУ је допринела многим иновацијама, 
укључујући развој GSM стандарда, који данас користи 80% 
мобилних мрежа у свету, као и развоју UMTS стандарда са-
дашње треће генерације и LTE стандардa за четврту гене-
рацију мобилних мрежа, наводи се у саопштењу Европске 
комисије.

Нови истраживачки центар на британском универзите-
ту „Сареј” могао би да постане светски центар за иновације у 
такозваној 5G технологији. Упркос спорој изградњи мреже за 
4G, Британија улаже милионе. Центар вредан 43 милиона до-
лара, који финансира британска влада уз донације из индус-
трије, бавиће се техничким изазовима, са циљем да успоста-
ви стандард за нову генерацију мобилних уређаја, као што је 
брзина преузимања података до 200 мегабита у секунди за 
све кориснике, што је неупоредиво више него данас.

Професор Рахим Тафазоли, који предводи истраживач-
ки центар за комуникационе системе, каже да 5G није ништа 
ново за њих. Његов тим ради на развоју нових технологија за 
мобилне телефоне већ неколико година. Он верује да ће за 
коришћење 5G технологије у Британији бити потребна мре-
жа која ће се састојати од стотина хиљада малих ћелија ши-
ром земље повезаних на основну мрежу. Те ћелије могу бити 
мале као данашњи одашиљачи за бежични интернет и могу 
бити причвршћене за зграде или уличне светиљке.

Брже мобилне технологије обећавају добит за оне који 
стоје иза њих, као и за земље које су спремне да их корис-
те. Међутим, на тржишту телекомуникација трка за новим 
стандардом, као што је 5G, веома је ризична, сматра профе-
сор Јенс Зандер, са Краљевског института за технологију из 
Стокхолма. „Више нема конкуренције, доминантне техно-
логије преузимају превласт“, каже Зандер, наводећи при-
мер LTE технологије која је постала стандард за 4G услугу. 
Како би за себе приграбила део тржишта телекомуникација, 
Велика Британија ће морати да покаже да је спремна да се 
такмичи са земљама попут Кореје, Кине и Америке, где су 
настале бројне иновације у протеклих десет година.

    А.Б.

нови Талас  
исТраЖивачКих пројЕКаТа
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Београдски модел Европске уније 2013

БЕУМ 2013 окупиће око 200 студената 
из целе Европе, који ће добити улоге 
министара, посланика, лобиста и новинара 
из земаља ЕУ и на тај начин, симулирајући 
процесе доношења одлука и закона, стећи 
практично знање о ЕУ и развити бројне 
личне вештине и контакте

У Београду, између 17. и 20. октобра 2013. године, у прос-
торијама Народне скупштине Републике Србије, одржаће се 
Трећа међународна студентска конференција „Београдски 
модел Европске уније - БЕУМ 2013”. Право учешћа имају сту-
денти и дипломци факултета друштвених наука, старости 
до 30 година, из Србије и иностранства. Период за пријављи-
вање је од 1. августа до 15. септембра и врши се путем сајта 
www.belgrade-meu.org.

Конференција представља симулацију рада органа Ев-
ропске уније: Европског парламента, Савета Европске уније 
и Европског савета. БЕУМ 2013 окупиће око 200 студената 
из целе Европе, који ће добити улоге министара, посланика, 
лобиста и новинара из земаља ЕУ и на тај начин, симули-
рајући процесе доношења одлука и закона, стећи практично 
знање о ЕУ, али и развити бројне личне вештине и контакте.

Учесници који симулирају рад Европског савета рас-
прављаће о борби против корупције на Западном Балкану, 
док ће учесници у Европском парламенту и Савету ЕУ до-
носити амандмане на два законска предлога: Директива о 
развоју инфраструктуре за алтернативна горива и Регулати-
ва о успостављању финансијског инструмента за промоцију 
демократије и људских права.

„У светлу предстојећих преговора о чланству у ЕУ, сма-
трамо да је догађај овог типа од изузетне важности за еду-
кацију првенствено домаћих студената који су слабо упозна-
ти са начином функционисања институција ЕУ, али и шире 
јавности. Након два изузетно успешна издања, са поносом 
можемо рећи да је наша симулација ЕУ постала једна од 
највећих и најпрестижнијих у целом свету”, поручују органи-
затори БЕУМ-а 2013.

На другом „Београдском моделу ЕУ” учествовало је око 
200 студената из тридесетак земаља Европе и света. Замени-
ца председника студентског удружења БЕУМ, Јована Симић, 
рекла је да су тај четвородневни скуп реализовали студенти 
са неколико београдских факултета. Они су, како је навела, 
користећи стварне процедуре које постоје у Европском пар-
ламенту, Европском савету и Европској комисији, имали 
прилику да покажу своје вештине кроз симулацију дебата, 
преговора и лобирања.

„Овогодишњи сусрет је организован са више искуства 
и, по речима учесника, био је бољи од прошлогодишњег, са 
бољом дебатом”, рекла је по завршетку сусрета Јована Си-
мић, а на основу чега можемо очекивати да ће БЕУМ 2013 
забележити још боље резултате. Симулација рада европских 
институција организована је у Скупштини Србије и Скупшти-
ни града Београда. Симићева је истакла и да је БЕУМ најбоља 
прилика да студенти науче како европске институције функ-
ционишу у пракси.

Дарко Мандић, председник БЕУМ-а, поручио је студен-
тима да је то идеална прилика за њих да науче како функ-
ционишу европске институције у пракси. 

„Да ли има боље прилике од ове да се студенти упознају 
са радом институција ЕУ? БЕУМ је идеална прилика за 
студенте из Србије, који нису имали такву прилику, да се 
упознају са Европом и да уче“, рекао је Мандић. 

„Ово је највећа студентска симулација Европске уније у 
Југоисточној Европи и пројекат је настао са жељом да домаће 
студенте и њихове колеге из иностранства повежемо да дис-
кутују на праве теме ЕУ агенде, по правилима и процедура-
ма усвојеним из Европског савета, Савета Европске уније и 
Европског парламента и да на тај начин уче о институцијама 
ЕУ“, рекао је Мандић и додао да међу младима постоји недо-
вољна информисаност о ЕУ, као и предрасуде, било да је реч 
о позитивним или негативним. 

„Ми смо ту да покажемо младима, заједно са њиховим 
колегама у иностранству, шта је то ЕУ и како она заиста функ-
ционише. Млади нису упознати са радом институција ЕУ, а 
ако желимо да будемо део те организације, јако је важно да 
будемо информисани, да знамо која су нам права и обавезе и 
где можемо да их остваримо“, рекао је Мандић. 

Ђорђе Ђорђевић, вођа пројекта БЕУМ 2012, рекао је да 
су главни канали промоције била лична познанства, пошто је 
велики део тима доста активан и учествује на сличним симу-
лацијама код нас и у иностранству. 

„Успели смо да позовемо велики број младих људи са 
великих европских универзитета да дођу у Београд“, рекао 
је Ђорђевић. 

А.Б.

симУлаЦијом  
до правих  
ЗнаЊа
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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)


