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Подршка груПама које су недовољно 
застуПљене у високом образовању

ЈЕДНАК ПРИСТУП
Постигли су завидне резултате на пријемним испитима, 
иако већина није ни помишљала да би могли постати 
студенти

решавање сПорова

УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОСРЕДНИЧКЕ 
ПРАКСЕ
Ресорно министарство позвало је грађане и стручну 
јавност да се упознају са радном верзијом Нацрта закона 
о посредовању у решавању спорова и својим коментарима 
допринесу да документ буде што квалитетнији

самозаПошљавање социјално 
угрожених београђана

УЗ ДОБРУ  
ПОСЛОВНУ ИДЕЈУ
Корисницима ће бити додељена средства у износу од 200.000 
динара за покретање самосталног бизниса
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Програми Подршке
У оквиру Темпус пројекта „EQUI-ED: једнак приступ 

високом образовању за све”, 56 средњошколаца из група 
које су недовољно заступљене у високом образовању - 
Роми, деца са инвалидитетом, деца чији родитељи немају 
факултетско образовање, деца из средњих стручних шко-
ла, укључено је у програм подршке за упис на факултете 
5 универзитета који су партнери на овом пројекту (Уни-
верзитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет 
у Новом Саду, Државни универзитет у Новом Пазару и 
Универзитет уметности у Београду). Од јануара до јуна 
ова деца су посећивала радионице на којима су развијала 
способности за учење и сналажење у академском прос-
тору, имала су индивидуалну менторску подршку и часо-
ве припреме за полагање пријемног испита. Постигли су 
завидне резултате на пријемним испитима, иако већина 
није ни помишљала да би могли постати студенти.

Радна верзија Нацрта закона о посредовању у ре-
шавању спорова објављена је на сајту ресорног минис-
тарства. Доношење поменутог документа наметнула је 
потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег 
нормативног оквира посредовања у решавању спорова, 
као и неопходност да се постојећа нормативна решења у 
овој области усагласе са међународним и европским стан-
дардима. Један од циљева доношења овог документа јес-
те и могућност да у поступку странке добровољно реше 
спорни однос путем преговарања, чиме се доприноси рас-
терећењу судова.

У Републичкој агенцији за мирно решавање радних 
спорова кажу да дневно и до десетак особа потражи по-
моћ због психичке тортуре на радном месту. Олга Кића-
новић, самостални саветник у Агенцији, каже да је од 
толиког броја пријава до сада донето тек десетак правос-
нажних пресуда за мобинг. Податак да наше судије или не 
суде или одбацују ове тужбе, објашњава се чињеницом да 
нису прошли кроз одговарајућу обуку и нису едуковани да 
препознају мобинг. Иако по закону Републичка агенција 
за мирно решавање радних спорова има рок од 30 дана 
да реши случај мобинга, судски спорови трају и по две 
године.

Секретаријат за привреду Београда расписао је 16. ав-
густа конкурс за доделу средстава за самозапошљавање 
незапослених социјално угрожених грађана. Тим пово-
дом, у сали Секретаријата града организован је први инфо 
дан, на коме су заинтересованим незапосленим Београђа-
нима представници Секретаријата за привреду, Градског 
центра за социјално предузетништво и Филијале за град 
Београд НСЗ дали информације о условима, потребној до-
кументацији и начину достављања пријава

Редакција



Програм за помоћ малој привреди

Предузетницима, занатлијама и малим предузећима одобрена су бесповратна средства до 25 
одсто инвестиције, односно до 25.000 евра. Учешће предузећа и занатлија износи пет одсто, 

док је остатак вредности инвестиције финансиран из кредита пословних банака укључених у 
спровођење програма

Министарство финансија и привреде Владе Репу-
блике Србије саопштило је да су у оквиру Програ-
ма за помоћ малој привреди обезбеђена бесповра-
тна средства за инвестиције у набавку опреме и 

машина за 81 предузетника и мало предузеће. У саопштењу 
се наводи да је Министарство финансија и привреде издвоји-
ло 100 милиона динара у овој години за спровођење поме-
нутог програма и додаје да су предузетницима, занатлијама 
и малим предузећима одобрена бесповратна средства до 25 
одсто инвестиције, односно до 25.000 евра. Учешће преду-
зећа и занатлија износи пет одсто, док је остатак вредности 
инвестиције финансиран из кредита пословних банака укљу-
чених у спровођење програма.

Овај вид државне помоћи у пракси је показао изузетне 
резултате због својих мултипликованих финансијских ефе-
ката, а кроз партнерски однос подстиче и стимулише банке 
у Србији да се више окрену микро, малим и средњим преду-
зећима и предузетницима. Од изузетног је значаја да банке 
у Србији препознају у микро, малим и средњим предузећима 
важне клијенте и тржиште које може да се унапреди, имајући 
у виду њихов потенцијал и утицај на раст и развој привреде, 
као и на отварање нових радних места. 

С обзиром на велико интересовање малих предузећа и 
предузетника за овакав вид подршке, Министарство финан-
сија и привреде ће и у наредном периоду наставити да реа-
лизује програме који помажу нове инвестиције и покретање 
производње домаћих малих привредника. Приоритет ће и у 
наредном периоду бити развијање политике и предузимање 
мера које треба да побољшају доступност изворима финан-
сирања.

Министарство је за мање од два месеца, услед великог 
интересовања малих предузећа и предузетника, ефикасно 
спровело овај програм, чија је припремна фаза започета у 
мају, избором банака по отвореном јавном позиву за учешће 
у програму. Одабране су три пословне банке - Рајфајзен, Про-
кредит и Сосијете женерал, које су понудиле најбоље услове 
кредитирања малих предузећа и предузетника по питању 
камата и траженог колатерала.

Извор: Влада Србије

ПОКРЕТАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Флексибилност и адаптивност
Мала предузећа постоје у скоро свим привредним области-

ма. Сходно економским параметрима, имају мали обим посло-
вања, мали уложени капитал и мали број запослених радника. 
Структурно се уклапају у привредни простор који нису покрила 
велика и средња предузећа. Предузећа мале привреде повећа-
вају степен и обим коришћења нових ресурса једне привреде, 
уз висок степен флексибилности и адаптивности новим тржиш-
ним и другим условима.

Мало предузеће оснива појединац - предузетник, који је ис-
товремено и власник - менаџер предузећа и самостално доноси 
све одлуке које се односе на пословање, али и сноси ризик. Мало 
предузеће карактерише релативно низак степен специјализа-
ције послова, управљачких и пословних функција. Послови ма-
лог предузећа су најчешће локалног карактера, са становишта 
тржишта и запослености. Број запослених у малом предузећу 
варира у зависности од области. 

Највећи број малих предузећа оснива се и послује у об-
ласти малопродаје, велепродаје и сектору услуга. У области 
производње то су углавном кооперације са средњим и великим 
предузећима које захтевају брза прилагођавања или су сезон-
ског карактера.

Висок степен тржишне флексибилности и ниски фиксни 
трошкови представљају значајну одредницу и компаративну 
предност малих предузећа. Она су често извор иновација и као 
таква доприносе убрзанијем развоју привреде. У овим преду-
зећима долази до изражаја предузетничка иницијатива, про-
фитабилност улагања капитала, иновативност и креативност.

Сектор малих предузећа добија посебан значај у земљама 
које остварују убрзан технолошки развој, јер се преко малих 
предузећа лакше преноси савремена технологија. Мала преду-
зећа имају изузетно значајну улогу у локалном и регионалном 
развоју једне земље и често су главни извор нове запослености. 
Могу имати значајну улогу и у спољној трговини једне земље, 
као кооперанти великих мултинационалних предузећа и ком-
панија.
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Нацрт закона о посредовању у решавању спорова

Један од циљева доношења овог документа јесте и могућност да у поступку странке 
добровољно реше спорни однос путем преговарања, чиме се доприноси растерећењу судова

Министарство правде и државне управе Владе Ре-
публике Србије саопштило је да је радна група, 
коју је формирао министар Никола Селаковић, 
израдила радну верзију Нацрта закона о посредо-

вању у решавању спорова, која је објављена на сајту ресорног 
министарства. Доношење поменутог документа наметнула је 
потреба за побољшањем и унапређивањем постојећег нор-
мативног оквира посредовања у решавању спорова, као и не-
опходност да се постојећа нормативна решења у овој области 
усагласе са међународним и европским стандардима. Један 
од циљева доношења овог документа јесте и могућност да у 
поступку странке добровољно реше спорни однос путем пре-
говарања, чиме се доприноси растерећењу судова.

Једна од кључних новина огледа се у увођењу система 
издавања дозвола за посредовање, у којем се утврђује да ли 
неко испуњава услове за обављање посредничког посла. На 
овај начин треба да се обезбеди задовољавајући ниво ква-
литета посредовања и створе предуслови за континуирано 
унапређење посредничке праксе. Закон предвиђа и да се у 
поступку обнављања дозволе за посредовање посебно води 
рачуна о поступању посредника у складу са правилима 
Етичког кодекса у испуњавању обавеза прописаних законом 
и актима министарства. 

С обзиром да је последњих година број посредовања у 
Србији релативно мали и да је неизвесно којим ће се тем-
пом реализовати основни и специјализовани програми 
обуке за посреднике, отворена је могућност да, изузетно, 
дозвола за посредовање буде обновљена и када посредник 
из оправданих разлога није испунио услове одређене зако-
ном, што ће бити процењивано с обзиром на све околности 
конкретног случаја. Поступак одузимања дозволе спроводи 
комисија коју чине три члана - по један из реда судија, по-
средника и министарства, у циљу постизања објективности 
и непристрасности у поступку доношења одлуке. Комисију 
образује министар на период од четири године. 

Једна од новина је и увођење јавног Регистра посредни-
ка, који води министарство надлежно за послове правосуђа, 
а чија би садржина и начин вођења били уређени општим 
актом министарства. Иако је овај регистар јавни, закон 
упућује на законске прописе о заштити података о личности, 
у погледу заштите личних података садржаних у Регистру 
посредника. Странама у спору омогућено је да изврше избор 

адекватног посредника, а предвиђена је и могућност форми-
рања посебних листа посредника других тела, институција 
или организација, као и могућност организовања служби за 
посредовање у оквиру њихових надлежности. 

Јавна расправа о овом закону спроводи се у периоду од 
15. августа до 15. септембра, а по њеном окончању о закону 
ће се одлучивати на Влади Републике Србије. Како се наво-
ди у саопштењу, ресорно министарство позвало је грађане и 
стручну јавност да се упознају са радном верзијом Нацрта 
закона о посредовању у решавању спорова и да својим ко-
ментарима допринесу да документ буде што квалитетнији.

    В.П.

УнапрЕЂЕЊЕ  
посрЕдниЧКЕ праКсЕ

Радни спорови најбројнији
У Републичкој агенцији за мирно решавање радних споро-

ва кажу да дневно и до десетак особа потражи помоћ због пси-
хичке тортуре на радном месту. Олга Кићановић, самостални 
саветник у Агенцији, каже да је од толиког броја пријава до сада 
донето тек десетак правоснажних пресуда за мобинг. Податак 
да наше судије или не суде или одбацују ове тужбе, објашњава 
се чињеницом да нису прошли кроз одговарајућу обуку и нису 
едуковани да препознају мобинг. Иако по закону Републичка 
агенција за мирно решавање радних спорова има рок од 30 дана 
да реши случај мобинга, судски спорови трају и по две године.

Запослени у јавном сектору најчешће су жртве политичког 
мобинга, где радници трпе малтретирање, јер се сматра да су 
лојални бившој политичкој гарнитури, док у приватизованим 
предузећима психолошка тортура најчешће има за циљ осло-
бађање од вишка радне снаге, а спроводи се кроз застрашивање, 
премештање на друго радно место, вређање и неплаћени преко-
времени рад.

Жртве мобинга најчешће су интелектуалци који се суоча-
вају са „празним столом”. Њима се одузима посао, обично без 
икаквог објашњења, а њихове дужности пребацују се на друге 
колеге. У високософистицирани мобинг спада и изразита кон-
трола сарадника и омаловажавање њиховог рада.

Смањење плате или добијање минималца запослени го-
тово никада не доживљавају као облик мобинга, јер се од њих 
тражи да прихвате и сносе последице тешке економске ситуа-
ције у земљи. Олга Кићановић каже да готово свака трећа особа 
која им се обрати за помоћ сматра да ће подизање тужбе против 
шефа да је заштити од отказа. Чињеница је, међутим, да је осо-
ба заштићена од отказа само ако се у року од осам до тридесет 
дана јави надлежној особи у свом предузећу која посредује у 
случајевима мобинга.
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„Стихл” отворио фирму у Србији

Немачка компанија за производњу моторних 
тестера и уређаја за кошење траве изабрала 
је Београд као централно продајно и 
дистрибутивно место за Србију и Црну 
Гору. Циљ Делегације немачке привреде у 
Србији је да привуче што више немачких 
фирми које имају могућност запошљавања 
високообразованих стручњака из Србије

„Компанија ‚Стихл‘ је до сада на српском тржишту била 
присутна преко заступника, али је донела одлуку да оснује 
компанију у Београду, која је изабрана као централно про-
дајно и дистрибутивно место за Србију и Црну Гору. Инте-
ресовање за производе ове компаније у Србији и региону 
константно се повећава, а очекује се да ће пословање бити 
унапређено непосредним присуством у Србији. То ће нашим 
партнерима и крајњим купцима обезбедити константну дос-
тупност наших производа, као и комплетну постпродајну 
услугу кроз квалитетну сервисну мрежу коју ћемо ускоро 
проширити”, изјавила је Дијана Пешкир, директорка новоос-
новане компаније „Стихл” у Србији. 

Немачко-српско привредно удружење (DSW) има преко 
250 чланова, укључујући и компанију „Стихл”, и представља 
највеће билатерално привредно удружење у Србији. Основа-
но је још 2003. године, функционише као заступник интереса 
мреже активних немачких и српских предузећа, а пружа и 
неопходну информациону подршку у њиховим пословним 
активностима. Заједно са Делегацијом немачке привреде за 
Србију, DSW заступа интересе својих чланица, као и преду-
зећа која су активна у немачко-српској пословној сарадњи, 

обезбеђујући им неопходну политичку и административну 
помоћ.

Циљ Делегације немачке привреде у Србији је да при-
вуче што више немачких фирми које имају могућност запо-
шљавања високообразованих стручњака из Србије, како на 
домаћем тржишту, тако и на неком од тржишта на којима 
компаније послују. Око 88% немачких предузећа која послују 
на српском тржишту поново би инвестирало у Србију, што је 
три процентна поена мање него прошле године, показала је 
анкета Немачко-српског привредног удружења.

Председник борда директора Немачко-српског прив-
редног удружења, Роналд Селигер, рекао је да то потврђује 
да је Србија и даље атрактивна за улагање немачких пре-
дузећа. Према резултатима анкете, Србија се налази испред 
за немачку привреду традиционално важних тржишта, 
као што су Чешка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Мађарска 
и Словенија. У Србији послује 370 немачких предузећа, за-
пошљавају више од 25.000 радника, а уложили су укупно 
преко две милијарде евра. Робна размена Србије и Немачке 
је у 2012. години била 2,5 милијарди евра, што је 6,5% више 
него у 2011. години. При оцени нових инвестиција и додатног 
запошљавања радника, 37% предузећа планира да повећа 
своје инвестиције у 2013. години, док ће 39% запослити нове 
раднике. Више од половине анкетираних предузећа сматра 
да ће извоз ове године бити непромењен, док друга половина 
очекује раст, што према Селигеровој оцени значи да немачка 
предузећа могу бити значајан извозник из Србије.

Немачка предузећа оцењивала су и општу привредну 
ситуацију у Србији - око 79% предузећа сматра да је ситуа-
ција у Србији лоша, а 21% очекује побољшање у 2013. годи-
ни. Највећи недостаци односе се на ефикасност јавне управе, 
борбу против корупције и организованог криминала, дисци-
плину у плаћању привреде и правну сигурност. Поменути 
фактори и побољшана правна сигурност предуслови су, како 
је оцењено, за придобијање нових немачких инвеститора у 
Србији, нарочито међу малим и средњим предузећима. Пози-
тивно су оцењени кадрови и тржиште рада, квалификација и 
мотивација радника, укупно академско образовање, проду-
ктивност и доступност квалификованих радника и трошкови 
рада.

Директор Делегације немачке привреде у Србији, Миха-
ел Шмит, изјавио је да је у анкети учествовало 66 немачких 
компанија које послују у Србији, од чега је 44% из услужних 
делатности, 32% из производње, 18% из трговине и 6% из 
грађевине.

ПОСЛОВНА 
САРАДЊА

Најважнији билатерални донатор
Немачка Савезна влада за привредну сарадњу и развој је 

од демократских промена 2000. године до данас за Србију из-
двојила више од 1,09 милијарди евра и тако постала наш најва-
жнији европски билатерални донатор. Поред тога, Немачка је и 
кроз помоћ Европске уније, која је од 2000. године нарасла на 
више од две милијарде евра, дотирала додатних 400 милиона 
евра. 

Кооперација са Србијом базира се на неколико кључних об-
ласти: изградња снабдевачке инфраструктуре са циљем да се 
ресурси експлоатишу на ефикасан и еколошки начин и побољ-
ша животни стандард грађана; подршка развоју локалне само-
управе, јер као најмање јединице управљања општине најбоље 
знају које промене и побољшања директно доприносе бољем 
животу њихових становника. 

Савезно министарство за привредну сарадњу и развој по-
верава бригу о спровођењу пројеката двема организацијама: 
KfW развојна банка задужена је за инвестиционе пројекте, док 
Немачка организација за техничку сарадњу спроводи савето-
давне пројекте. 
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Подршка групама које су недовољно заступљене у високом образовању

За упис су се припремали још од почетка године. На радионицама су уз помоћ стручњака 
бирали професије, учили како да појачају самопоуздање, припремали се за полагање 

пријемних испита, добијали моралну и финансијску помоћ

Уоквиру Темпус пројекта „EQUI-ED: једнак приступ ви-
соком образовању за све”, 56 средњошколаца из група 
које су недовољно заступљене у високом образовању 
- Роми, деца са инвалидитетом, деца чији родитељи 

немају факултетско образовање, деца из средњих стручних 
школа, укључено је у програм подршке за упис на факултете 
5 универзитета који су партнери на овом пројекту (Универ-
зитет у Београду, Универзитет у Нишу, Универзитет у Новом 
Саду, Државни универзитет у Новом Пазару и Универзитет 
уметности у Београду). Од јануара до јуна ова деца су по-
сећивала радионице на којима су развијала способности за 
учење и сналажење у академском простору, имала су инди-
видуалну менторску подршку и часове припреме за пола-
гање пријемног испита. Постигли су завидне резултате на 
пријемним испитима, иако већина није ни помишљала да би 
могли постати студенти. Њих 25 биће студенти Универзите-
та у Београду, 10 Универзитета у Нишу, 12 Универзитета у 
Новом Саду, двоје Универзитета у Новом Пазару и троје Уни-
верзитета уметности.

Резултати изнад очекивања
Матуранти из Ниша и околине, за које је студирање 

било незамисливо због недостатка новца и подршке или 
постојања хендикепа, уписали су факултете управо зах-
ваљујући пројекту „Једнак приступ високом образовању за 
све“. За упис су се припремали још од почетка године, на ра-
дионицама, уз помоћ стручњака. Прво су бирали професије, 

учили како да појачају самопоуздање, бесплатно се припре-
мали за полагање пријемних испита, добијали подршку, мо-
ралну и финансијску помоћ. Све ово резултирало је успехом 
какав ни учесници пројекта нису очекивали. Петоро младих 
уписало је Економски факултет у Нишу, од чега је четворо на 
буџету, двоје су постали студенти фармације, а по један сту-
дент уписао је машинство, историју и електронику. 

Фатима Шабановић постала је студент фармације, а Гор-
дана Радовановић ће после средње машинске школе студи-

ЈЕДНАК ПРИСТУП 

Универзитет у Београду 
међу 350 најбољих на свету
Универзитет у Београду се поново изборио за место на најчувенијој лис-

ти 500 најбољих универзитета на свету, заузевши ранг од 301. до 400. места. 
На тзв. Шангајској листи, која од 2003. године рангира врхунске академске 
институције, Београдски универзитет је у извештају за 2013. годину око 350. 
места. Први пут, најстарији српски универзитет рангиран је и у једном од на-
учних поља - математици, и то између 101. и 150. места, пише „Политика“.

Универзитети се рангирају од првог до 100. места, а потом се они који 
се налазе у истом рангу који обухвата по 100 места сврставају по абецеди. 
Међутим, уколико се отвори појединачни профил неког универзитета, види се 
и табела на којој је стрелицама означен и пласман на листи, иако се не наводи 
прецизно место. На листи апсолутно доминирају амерички универзитети, а 
прво место већ десет година уназад заузима „Харвард”. 

„Напредак Универзитета у Београду показатељ је да имамо квалитетне наставнике и компетентне научнике.  Надам се да ће се 
улагања у науку наставити, то је кључно, у супротном опстанак на листи може бити доведен у питање”, рекао је ректор Београдског 
универзитета Владимир Бумбаширевић. 

„У наредних три до пет година реално је да и Универзитет у Новом Саду уђе на Шангајску листу, међу 500 најбољих универзитета 
на свету”, изјавио је Тибор Сабо, помоћник министра просвете задужен за научноистраживачки рад. 

Листу 500 најбољих универзитета у свету сваке године објављује шангајски универзитет Цао Тун, а основни критеријуми за ран-
гирање су број нобеловаца који су студирали или тренутно раде на одређеном универзитету, број објављених научних радова на SCI 
листи, цитираност радова, утицај на науку, утицај универзитета у региону.

За пласман на Шангајску листу Универзитет у Београду конкурисао је са око 1.600 објављених научних радова из 2010. године, 
док је Универзитет у Новом Саду исте године објавио око 700 научних радова у часописима са SCI листе.
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рати филозофију. Обе су задовољне што су добиле шансу да 
прве у својим породицама добију факултетску диплому.

„У средњој школи сам слабије памтио. Сада сам од мен-
торке сазнао како заправо треба да учим. Сигурнији сам у 
себе, јачи сам него на почетку. Циљ ми је да на факултету бу-
дем што бољи”, рекао је за „Јужне вести” Александар Ценић, 
матурант ЕТШ „Мија Станимировић“, сада студент Електрон-
ског факултета. Иако је у средњој школи из математике имао 
довољне оцене, овог момка интересује само електроника. Ус-
пех из средње школе поставио га је на 379. место ранг-листе 
кандидата, али је на пријемном освојио 55 бодова, што га је 
сврстало међу најбољих 50 и обезбедило му место на буџету. 

Александра Николајевић, студенткиња завршне године 
на Департману за социологију и Александрова менторка, 
каже да је његов успех доказ да уз мало рада, подршке и ук-
лањање препрека могу да се постигну велики резултати. 

Психолог Бојана Димитријевић каже да су ђаци све по-
стигли сопственом заслугом, само уз подстицај, охрабрење 
и структуру. Подршку ће имати и током прве године шко-
ловања, а нови циљ свих учесника пројекта је упис на другу 
годину студија. 

„Када погледате структуру студената, видите да неких 
група међу њима уопште нема, не због недостатка мотива-

ције, него због реалних препрека. На пример, нико у њиховој 
околини није ни очекивао да они студирају”, каже координа-
торка пројекта Горана Ђурић.

Бесплатна припремна настава
Универзитет у Новом Саду, као партнер на пројекту 

„Једнак приступ за све: оснаживање социјалне димензије у 
циљу јачања европског простора високог образовања”, вео-
ма успешно је реализовао програм подршке за упис 12 ма-
тураната новосадских средњих стручних школа на жељене 
факултете. Пријавило се педесетак кандидата, а изабрано је 
12 ученика завршних разреда који припадају једној од недо-
вољно заступљених група у високом образовању. Извешта-
вајући Сенат Универзитета у Новом Саду о резултатима спро-
веденог програма подршке, Весна Машуловић је истакла да 
је програм обухватио професионалну оријентацију ученика, 
посету Дану каријере, психо-социјалне и образовне ради-
онице с циљем стицања и развијања вештина неопходних за 
сналажење у академском окружењу, припреме за полагање 
пријемних испита, као и континуирану психо-педагошку 
подршку коју су реализовали наставници и сарадници Уни-
верзитета у  Новом Саду (УНС).

„Декани свих факултета УНС које су ученици желели да 
упишу одобрили су им бесплатну припремну наставу и ос-
лободили их плаћања трошкова полагања пријемног испи-
та на изабраном факултету. Такође, нашој молби да ученике 
који су положили пријемни испит ослободе и трошкова упи-
са, одазвали су се декани Пољопривредног, Природно-мате-
матичког, Економског и Факултета техничких наука”, истиче 
Машуловићева. 

Циљ националног Темпус пројекта EQUI-ED, чији је коор-
динатор Универзитет у Нишу, а реализује се кроз партнерство 
17 академских и неакадемских институција из наше земље и 
држава ЕУ, јесте да се повећају шансе младих у Србији, наро-
чито Рома, особа с посебним потребама, из сеоских средина, 
из породица с нижим степеном образовања и осталих под-
заступљених група, да упишу факултет и остану у високом 
образовању. Део трогодишњег пројекта (2011–2014), с буџе-
том већим од милион евра, јесте и поменути пилот-програм 
подршке матурантима за упис на жељени факултет, који су 
за овогодишњи упис реализовали државни универзитети у 
Новом Саду, Београду, Нишу и Новом Пазару.

„Иако с једне стране постоји тенденција омасовљења 
високог образовања, с друге стране се повећавају друштве-
не неједнакости које се селе у област академског образовања 
Пројекат се бави стварањем структуралних претпоставки на 
националном нивоу да се унапреди приступ сфери високог 
образовања и да се свима пружи могућност да постану сту-
денти”, рекла је  Горана Ђорић, координаторка пројекта.

    В.П.

Ствар престижа
Бивши ректор, Бранко Ковачевић, за чијег мандата је Уни-

верзитет у Београду ушао на листу 500 најбољих на свету, рекао 
је да је улазак на Шангајску листу ствар престижа, јер се на њој 
налази само два одсто светских универзитета.

„Дипломе универзитета са ове листе се више вреднују у 
свету, а и повећавају се шансе за долазак страних студената”, 
закључио је проф. Ковачевић.

Управо због унапређења научноистраживачког рада, ре-
сорно министарство је још 2005. године увело систем финан-
сирања по којем се награђују они који више раде и објављују 
научне радове. То је донело резултате, тако да је само на Универ-
зитету у Београду број објављених радова повећан четири пута.

„Припрема Универзитета у Београду за Шангајску листу 
трајала је неколико година. Контактираћемо људе који су ради-
ли на промоцији БУ како бисмо знали на шта би требало ставити 
акценат, да би се и Универзитет у Новом Саду нашао у друштву 
500 најбољих”, рекао је Павле Секеруш, проректор за науку и 
међународну сарадњу Универзитета у Новом Саду.

Упитан да ли неки од осам приватних универзитета може 
да уђе на ову престижну листу, Сабо каже да је са овом количи-
ном објављених научних радова то немогуће.

„На приватним универзитетима број објављених радова је 
од нула до двадесет. Да би неко од њих ушао на Шангајску листу 
мораће у наредном периоду да почне да се бави и науком, а не 
само да изводи наставу. У Србији се за науку издваја 0,35 одсто 
бруто друштвеног производа, док земље ЕУ издвајају три одсто 
- један одсто од државе и два од привреде”, навео је Сабо.

Извор: Мондо/Блиц
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Како се изборити са  
тешким људима на послу?

Ако се осећате фрустрирано или збуњено 
због латентног или отвореног сукоба са 

колегом, промените гледиште - схватите да 
нисте жртва ситуације или особе са којом сте 

остварили лош контакт

Без обзира којим послом се бавите, међу колегама увек 
ће бити људи са којима је тешко остварити ближи кон-
такт, али и оних који делују као да су увек спремни да 
започну сукоб. Ако се будете придржавали ових неко-

лико правила за решавање сукоба, умећете да на прави на-
чин превазиђете конфликтне ситуације са особама тешким 
за сарадњу.

Преузимање одговорности
Ако се осећате фрустрирано или збуњено због латент-

ног или отвореног сукоба са колегом, промените гледиште 
- схватите да нисте жртва ситуације или особе са којом сте 
остварили лош контакт. Ако ставите себе у позицију жртве, 
окривљујући неког другог за то како се осећате, лако можете 
постати преоптерећени тиме. Запитајте се: „Зашто се осећам 
овако? Да ли је проблем у мени или у другој особи?“

Не трачарите
Разговор са пријатељем о сукобу који сте имали на послу 

може имати терапеутско дејство, али ако ситуацију будете 
преносили колегама на радном месту, то може донети више 
штете него користи. На послу се овакве вести брзо шире и 
могу да измакну контроли. Ако вас неко пита шта се десило, 
будите искрени. Признајте да постоји конфликт, али реците 
да вам није пријатно да причате о томе.

Нађите решење
Размислите о томе шта обе стране могу да ураде како 

би изгладиле проблем или развијте однос са другом особом 
на начин који неће утицати на ваше самопоуздање и проду-
ктивност на послу.

Причајте директно
Након што сте сагледали сва могућа решења, покушајте 

да разговарате у четири ока. Ако сте забринути због исхода 
разговора или вам је једноставно непријатно да будете сами 
са том особом, нека пратилац (колега, менаџер или неко дру-
ги) присуствује разговору. Он ће бити посредник и обезбе-
дити да разговор иде у конструктивном правцу. Преузмите 
одговорност за оно што говорите, говорите више „ја” (тј. о себи 
и својим поступцима), а мање „ти”. 

Бележите разговоре
Правите белешке и документујте разговоре са особом 

са којом сте у конфликту: време, датум, шта је тачно речено 
и урађено. Ово може помоћи да ваше будуће дискусије буду 
прецизне, а омогућиће и да се спрече даљи конфликти.

Поштујте политику и процедуру компаније
Многе организације имају системе за решавање конф-

ликата и начин за добру сарадњу са тешким особама. Ове 
процедуре најчешће подразумевају присуство надређеног 
приликом решавања конфликта. Иако то може да делује као 
непотребно мучење, ако останете у оквирима политике своје 

фирме, показаћете да поштујете и своје вредности и вредно-
сти свог послодавца.

Учите из сопственог искуства
Из сваког новог искуства излазите са новим знањима. 

Било да је у питању јачање издржљивости, развијање способ-
ности за решавање проблема или запажање мана у политици 
вашег послодавца - ново искуство ће се свакако исплатити.

Сајт: Жена.Блиц.рс

рЕШаваЊЕ 
КонФлиКТа

Шта почетници у послу  
     морају да знају

Када у исто време треба да научите посао и уклопите се 
у нову средину, а при томе немате никакво искуство иза себе, 
уместо ентузијазма почињете да нагомилавате стрес. Сваки по-
четак је тежак, зато издвајамо 20 савета „Форбса”, прилагођених 
нашем поднебљу.

1 Мозак је најпродуктивнији ујутру.
2 Време није непотрошна роба.
3. Нема награде за таленат, само за резултате.
4. Посао на друштвеним мрежама не може бити каријера.
5. Прочитајте бар једну књигу месечно, текстови на интерне-

ту не подстичу креативност и размишљање.
6. Желите успех - радите напорније. Будите први у канцела-

рији и последњи изађите из ње.
7. Не чекајте да вам неко каже шта треба да радите.
8. Преузмите одговорност за своје грешке.
9. Престаните да се кријете иза компјутера, посао се заврша-

ва лицем у лице.
10. Критике у послу не схватајте лично. Нека вам буду драго-

цене како бисте били бољи у послу.
11. Увек одржавајте контакте и познанства.
12. Потребне су бар две до три године да овладате свим 

вештинама у новом послу.
13. Људи са којима радите су много битнији од услова које 

вам пружа компанија.
14. Требало би да имате бар три ментора. Угледајте се на те 

различите људе који су добри у послу у коме и ви желите 
да успете.

15. Изаберите пословне идоле и размишљајте на њихов на-
чин.

16. Иако вам се не свиђа оно што радите, то може бити драго-
цено искуство за убудуће.

17. Морате нон-стоп да надограђујете своје знање. Стицање 
вештина ван посла, које можете додати у своју радну био-
графију, биће од велике користи. 

18. Ако имате конструктивне предлоге којима можете да об-
ликујете и побољшате посао, изнесите их својим надређе-
нима. На тај начин ћете се истаћи и директно утицати на 
своје напредовање.

19. Репутација је непроцењива, немојте је нарушавати - одр-
жавајте је.

20. Трошите увек 25 одсто мање од цифре коју зарађујете.
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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

290

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

враЊЕ

центар за социјални рад трговиште
17525 Трговиште, ЈНА бр. 22

тел. 017/452-615

Водитељ случаја - педагог
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, најдуже годину дана

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин 
РС, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу и да се против њега не води истрага. Посеб-
ни услови: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
педагог. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома о стручној спреми, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, уверење основног и вишег 
суда да против лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница, уверење полицијске управе да 
лице није осуђивано за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, лекарско уверење којим се доказује 
општа здравствена способност - доставља кандидат 
који буде изабран по огласу, пре потписивање уго-
вора о раду. Пријаве са потребном документацијом, 
којом се доказује испуњеност општих и посебних 
услова огласа, слати на горенаведену адресу. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, као и непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве, неће се разматрати.

јавно ПредузеЋе 
радио - телевизија бујановац

17520 Бујановац, Карађорђев трг бб
тел. 017/653-380

Директор
на период од четири године

Послови директора: представља и заступа јавно пре-
дузеће, организује и руководи процесом рада, води 
пословање јавног предузећа, одговара за законитост 
рада јавног предузећа, предлаже годишњи програм 
пословања, предлаже финансијски извештај, извр-
шава одлуке надзорног одбора, врши друге посло-
ве одређене законом, Оснивачким актом и Статутом 
јавног предузећа.

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетно и пословно спо-
собно лице, да је држављанин РС, да има општу 
здравствену способност, високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, најмање пет година радног искуства, од 

чега три године на пословима из области комуналне 
делатности или најмање две године на руководећим 
пословима, да поседује организаторске способности 
и смисао за руковођење и предузетништво, да није 
осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, да лицу није изре-
чена мера безбедности забране обављања делатности 
која је претежна делатност јавног предузећа. Дирек-
тор се именује на период од четири године. Место 
рада: Бујановац, Карађорђев трг бб. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС“. 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је канди-
дат радио до подношења пријаве на конкурс, податке 
о стручном усавршању и податке о посебним облас-
тима знања. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу је Емрулах Лутфиу, број телефо-
на: 017/654-365. Адреса на коју се подносе пријаве: 
Комисија за именовање директора Јавних предузећа 
Општине Бујановац, Карађорђа Петровића 115, са 
назнаком: „За јавни конкурс - за избор кандидата за 
именовање директора Јавног предузећа „Радио - теле-
визија Бујановац“. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених; лекарско уверење; диплома о 
стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство (потврда и други акти из којих се доказује да 
кандидат има најмање пет година радног искуства, од 
чега три године на пословима из области комуналне 
делатности или најмање две године на руководећим 
пословима); радна књижица; елаборат о развоју јав-
но комуналног предузећа за наредних пет година. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код надлежног органа. Неблаговремене, 
неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, комисија за именовање Општине 
Бујановац ће одбацити закључком против кога није 
допуштена посебна жалба. Конкурс се објављује и на 
званичној интернет презентацији Општине Бујановац: 
www.bujanovac.rs. Пријаве се подносе у затвореним 
ковертама, поштом или преко писарнице Општинске 
управе Бујановац - Комисија за именовање директора 
јавних предузећа, Карађорђа Петровића 115, Бујано-
вац.

дирекција за грађевинско земљиште, 
урбанизам, Путеве и стамбене Послове

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића бб
тел. 017/654-365

Директор ЈП „Дирекција за изградњу“
на период од четири године

Опис послова: представља и заступа јавно преду-
зеће, организује и руководи процесом рада, води 
пословање јавног предузећа, одговара за законитост 
рада јавног предузећа, предлаже годишњи програм 
пословања, предлаже финансијски извештај, извр-
шава одлуке надзорног одбора, врши друге посло-
ве одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом 
јавног предузећа.

администрација и управа
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УСЛОВИ: да је кандидат пунолетно и пословно спо-
собно лице, да је држављанин РС, да има општу 
здравствену способност, високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, најмање пет година радног искуства, од 
чега три године на  пословима из области комуналне 
делатности или најмање две године на руководећим 
пословима, да поседује организаторске способности 
и смисао за руковођење и предузетништво, да није 
осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, да није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. Директор се 
именује на период од четири године. Место рада: Буја-
новац, Карађорђа Петровића бб. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у „Сл. гласнику РС“. Пријава на 
конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним облас-
тима знања. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу је Емрулах Лутфиу, број телефона: 017/654-
365. Адреса на коју се подносе пријаве: Комисија за 
именовање директора јавних предузећа Општине 
Бујановац, Карађорђа Петровића 115, са назнаком: 
„За јавни конкурс - за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Дирекција 
за изградњу“ Бујановац“. Докази који се прилажу уз 
пријаву на конкурс: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење, дипло-
ма о стручној спреми, исправе којима се доказује рад-
но искуство (потврда и други акти из којих се доказује 
да кандидат има најмање пет година радног искуства, 
од чега три године на пословима из области кому-
налне делатности или најмање две године на руко-
водећим пословима), радна књижица и елаборат о 
развоју јавно комуналног предузећа за наредних пет 
година. Сви докази се прилажу у оригиналу или фото-
копије оверене код надлежног органа. Неблаговреме-
не, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, комисија за именовање Општине 
Бујановац ће одбацити закључком, против кога није 
допуштена жалба. Конкурс је објављен и на званич-
ној интернет презентацији Општине Бујановац: www.
bujanovac.rs. Пријаве се подносе у затвореним ковер-
тама, поштом или преко писарнице Општинске управе 
Бујановац, на адресу: Скупштина Општине Бујановац 
- Комисија за именовање директора јавних предузећа, 
Карађорђа Петровића 115, Бујановац.

јавно ПредузеЋе „комуналац“
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића бб

тел. 017/654-365

Директор
на период од четири године

Опис послова: представља и заступа јавно преду-
зеће; организује и руководи процесом рада; води 
пословање јавног предузећа; одговара за законитост 
рада јавног предузећа; предлаже годишњи програм 
пословања; предлаже финансијски извештај; извр-
шава одлуке надзорног одбора; врши друге посло-
ве одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом 
јавног предузећа.

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетно и пословно спо-
собно лице; да је држављанин РС; да има општу 
здравствену способност; високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године; најмање пет година радно искуства, од 
чега три године на пословима из области комуналне 
делатности или најмање две године на руководећим 
пословима; да поседује организаторске способности 
и смисао за руковођење и предузетништво; да није 
осуђиван за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности; да није изречена 
мера безбедности забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. Директор се 
именује на период од четири године. Место рада: Буја-
новац, Карађорђа Петровића бб. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у „Сл. гласнику РС“. Пријава на 
конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужности радног иску-
ства са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, податке о 
стручном усавршавању и податке посебним областима 
знања. Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је Емрулах Лутфиу, број телефона: 017/654-365. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Комисија за име-
новање директора Јавних предузећа Општине Бујано-
вац, Карађорђа Петровића 115, са назнаком: За јавни 
конкурс - за избор кандидата за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бујановац. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење; диплома о стручној спреми; 
исправе којима се доказује радно искуство (потврда и 
други акти из којих се доказује да кандидат има нај-
мање пет година радног искуства, од чега три годи-
не на пословима из области комуналне делатности 
или најмање две године на руководећим пословима); 
радна књижица; елаборат о развоју јавно комунал-
ног предузећа за наредних пет година. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или фотокопије оверене код 
надлежног органа. Неблаговремене, неразумљиве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
комисија за именовање Општине Бујановац ће одба-
цити закључком, против кога није допуштена посебна 
жалба. Конкурс је објављен и на званичној интернет 
презентацији Општине Бујановац: www.bujanovac.rs. 
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, поштом 
или преко писарнице Општинске управе Бујановац, на 
адресу: Скупштина Општине Бујановац - Комисија за 
именовање директора јавних предузећа, Карађорђа 
Петровића 115, Бујановац.

 

највећа понуда слободних 
послова на једном месту

администрација и управа
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оПштинска уПрава оПштинE бујановац
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115

тел. 017/651-103

Начелник Одељења за јавне службе и 
друштвене делатности

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII степен, фило-
лошког или друштвеног смера, најмање 1 година рад-
ног искуства у струци.

Послови јавних набавки

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани еко-
номиста, VII степен, економски факултет, најмање 1 
година радног искуства.

Послови вођења бирачког списка
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен.

ОСТАЛО: Поред горенаведених посебних услова, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима: да 
има општу здравствену способност, прописану струч-
ну спрему, да није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. Пријаве се подносе на адресу: Општина Бујано-
вац - Општинска управа, 17520 Бујановац, Карађорђа 
Петровића 115 или непосредно предају у писарници 
Општинске управе Бујановац на исту адресу. Кон-
такт телефон за добијање додатних информација у 
Општинској управи: 017/651-103.

ЗајЕЧар

оПштинска уПрава оПштине бољевац
19370 Бољевац, Краља Александра 24

тел. 030/463-412

Радник на пословима припреме пројектне 
документације израде и имплементације 

пројеката
за рад у Одељењу за локални економски 

развој, привреду, пољопривреду, ванредне 
ситуације, одбрану и месне заједнице, Одсек 

за локални економски развој, на одређено 
време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски 
факултет, ФОН, технички, пољопривредни, правни, 
грађевински, факултет за менаџмент, искуство од 
најмање 1 године, знање енглеског језика на нивоу 
говорног и писаног језика, познавање рада на рачуна-
ру, положен стручни испит, да је кандидат државља-
нин 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 рад у 
државним органима.

Порески контролор
за рад у Одељењу за финансије и пореску 

администрацију, Одсек за пореску 
администрацију, на одређено време до 12 

месеци, због привременог повећања обима 
посла

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста, положен стручни испит, 3 године иску-
ства, сертификат за рад на рачунару, да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да има општу здрав-
ствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу Општинске управе Бољевац, са 
назнаком: „Пријава на оглас“, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

КрУШЕвац

стц „темниЋ“
37260 Варварин, Марина Мариновића бб

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, најмање 1 
година радног искуства; кандидати морају да испуња-
вају и услове из чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву кандидати подносе 
доказе о испуњавању наведених услова и биографију 
са подацима о досадашњем раду. Пријаве са комплет-
ном документацијом доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на адре-
су: Спортско - туристички центар „Темнић“, Марина 
Мариновића бб, 37260 Варварин.

оПштинска уПрава оПштине трстеник
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5

тел. 037/714-674

Хигијеничар
на одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа. Поред посебних 
услова, кандидат треба да испуњава и услове из чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима; 
да је држављанин Републике Србије; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се Општинској 
управи Општине Трстеник, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

администрација и управа
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лЕсКовац

град лесковац 
градска уПрава за оПште Послове

16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Приправник - дипломирани правник - шеф 
матичар МК Велико Трњане и МК Доња 

Јајина
за рад у Одсеку за послове месних 

канцеларија, у трајању од 12 месеци, у 
Градској управи за опште послове Града 

Лесковца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
правник.

Приправник - са средњом стручном 
спремом - секретар Месне заједнице „Коста 

Стаменковић“
за рад у Одсеку за послове месних заједница, 
у трајању од 6 месеци, у Градској управи за 

опште послове Града Лесковца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети следећу доку-
ментацију: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној одговарајућој стручној спреми; лекар-
ско уверење да кандидат поседује општу здравствену 
способност (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу; 
оверену фотокопију радне књижице. Пријава на оглас 
са доказима о испуњавању услова подноси се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: Градска 
управа за опште послове, Пана Ђукића 9-11. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

градска уПрава за инсПекцијске 
Послове града лесковца
16000 Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Послови спровођења извршних решења, 
комуналне и инспекције за заштиту животне 

средине
на одређено време до 12 месеци,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије - мастер, 
основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године, 3 године радног искуства и 
положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Уз пријаву поднети следећу документацију: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми; лекарско уверење да кандидат поседује 
општу здравствену способност (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење да није осуђиван за кривично 

дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу (не старије од 
6 месеци); уверење о положеном стручном испиту за 
рад у органима државне управе и локалне самоупра-
ве; фотокопију радне књижице. Пријава на оглас са 
доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 
дана од дана објављивања, на адресу: Градска упра-
ва за инспекцијске послове, Пана Ђукића 9-11, 16000 
Лесковац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ниШ

градска оПштина Пантелеј
18103 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Начелник Управе Градске општине Пантелеј
на период од 5 година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет; положен стручни испит за рад у органима 
управе; најмање 5 година радног искуства у струци; 
да је кандидат држављанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци и да није осуђи-
ван, без обзира на врсту и висину казне, за кажњи-
во дело (злоупотреба одговорног лица, несавестан 
рад у пословању и сл), које га чини неподобним за 
обављање послова у органу локалне самоуправе; 
да испуњава друге услове утврђене законом и дру-
гим правним прописима. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографију са наводима о досадашњем 
радном искуству; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о општој здравственој способности (не старије 
од 6 месеци); уверење суда да није стављен захтев 
за спровођење истраге, да није подигнута оптужница 
или оптужни предлог; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђиван било којом врстом казне за 
кривична дела или дела која га чине неподобним за 
обављање послова у органу локалне власти; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; ове-
рену фотокопију радне књижице; доказ о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма (оригинал или оверена фотокопија); доказ о рад-
ном искуству у струци (потврде бивших послодаваца о 
најмање 5 година радног искуства у струци - оригинал 
или оверена фотокопија). Кандидат са положеним пра-
восудним испитом, уместо доказа о положеном испиту 
за рад у органима управе, подноси доказ о положе-
ном правосудном испиту. Рок за пријаву почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања. Пријаве са 
потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти, лично или препорученом пошиљком, Већу 
Градске општине Пантелеј (Одсек за правне и зајед-
ничке послове управе Градске општине Пантелеј), 
18103 Ниш, Гутенбергова 4а, са назнаком: „Пријава 
на оглас за начелника управе Градске општине Пан-
телеј“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт особа за пружање информација 
је Смиља Симић, број тел. 018/201-280.

администрација и управа
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нови са д

оПштина врбас  
месна заједница куцура
21466 Куцура, Маршала Тита 77

Комунални редар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, 12 месеци радног искуства.

Комунални радник

УСЛОВИ: НК радник, завршена основна школа, 12 
месеци радног искуства.

ОСТАЛО: диплома или уверење о завршеној шко-
ли (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопија радне књижице; да кандидат има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Покрајински завод за социјалну 
заштиту

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
тел. 021/425-836

e-mail: оffice@pzsz.gov.rs

Саветник за истраживачке послове
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен факул-
тет друштвеног усмерења; најмање 1 година радног 
искуства у струци; да кандидат није кажњаван за 
дела која га чине неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас, поред доказа о 
испуњености услова, треба доставити и радну биогра-
фију. Пријаву упутити на адресу Завода, са назнаком: 
„За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

панЧЕво

оПштинска уПрава ковин
26220 Ковин, ЈНА 5

тел. 013/742-104, 742-114
факс: 013/742-322

e-mail: predsednik@kovin.оrg.rs

Јавне набавке и инвестиције за потребе 
месних заједница

УСЛОВИ: Посебни услови: VII степен стручне спреме, 
економски факултет, најмање 1 година радног иску-
ства, познавање рада на рачунару, положен стручни 
испит за рад у органима управе. Општи 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 нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у Општинској упра-
ви. Уз пријаву на оглас кандидат доставља: доказ 
о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење 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 органу, уверење да се против пријављеног 
кандидата не води истрага, доказ о радном искуству, 
доказ о положеном државном стручном испиту. Доказ 
о испуњености услова у погледу опште здравстве-
не способности изабрани кандидат ће доставити по 
коначности одлуке о избору, а пре доношења решења 
о пријему у радни однос. Пријаве на оглас са докази-
ма о испуњавању општих и посебних услова из огласа 
(у оригиналу или у овереној фотокопији), подносе се 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: 
Општинска управа Ковин, 26220 Ковин, ЈНА 5, са наз-
наком: „За оглас за заснивање радног односа“.

пож арЕвац

оПштинско веЋе  
оПштине мало црниЋе

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Начелник Општинске управе  
Општине Мало Црниће
на период од пет година

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни факултет, 
положен испит за рад у државним органима, најмање 
пет година радног искуства у струци. Поред наведених 
услова огласа, кандидат треба да испуњава и услове 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву са биографијом, кандидат под-
носи доказе о испуњавању услова: диплому о заврше-
ном правном факултету; уверење о положеном струч-
ном испиту; доказ о радном искуству у струци; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
РС; лекарско уверење; доказ да лице није осуђива-
но за кривична дела на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним орга-

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

администрација и управа
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нима. Пријава са доказима о испуњавању услова 
огласа подноси се Општинском већу Општине Мало 
Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80, у року 
од 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања огласа. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном струч-
ном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, у оригиналу или у овереној фотокопији, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене. 
Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана од 
дана истека рока за оглашавање.

пријЕпољЕ

оПштина ПријеПоље оПштинска уПрава
31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1

тел. 033/714-073

Дипломирани правник - послови матичара/
заменик матичара

на одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, прав-
ни факултет, једна година радног искуства, позна-
вање рада на рачунару и положен стручни испит за 
рад у државним органима. Уз пријаву на оглас канди-
дат је обавезан да поред доказа о испуњености посеб-
них услова приложи и доказе о испуњености општих 
услова: уверење да је држављанин Републике Србије; 
доказ да није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора у трајању од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државним органима; извод из 
матичне књиге рођених. Изабрани кандидат обавезан 
је да пре заснивања радног односа приложи и доказ 
да има општу здравствену способност.

сУбоТица

дамир шите - извршитељ за ПодруЧја 
основног и Привредног суда у 

суботици
24000 Суботица, Максима Горког 9-11/I

e-mail: konkurs@izvrsiteljsu.rs

Референт за унос и обраду података
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, као и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да кандидату није престајао радни 
однос код претходног послодавца због теже повреде 
радне дужности, да против кандидата није покренута 
истрага, нити је покренута оптужница. Посебни усло-
ви: IV степен стручне спреме, напредна рачунарска 
писменост (нарочито МS Еxcell), самосталност и одго-
ворност у раду. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс: радна биографија (CV), диплома којом се 
потврђује стручна спрема (у фотокопији, оригинал на 
увид), други докази о стеченим знањима и вештина-

ма. Детаљан опис радног места и посебних услова, 
потребних знања и способности кандидата који се 
проверавају за рад, као и о начину одабира кандидата 
могу се лично сазнати у канцеларији извршитеља, код 
пословног секретара извршитеља. Рок за подношење 
пријаве је до 10.09.2013. године. Пријаве се шаљу на 
адресу: Канцеларија извршитеља Дамир Шите, Субо-
тица, Максима Горког број 9-11/I спрат, са назнаком: 
„За конкурс“ или на e-mail: konkurs@izvrsiteljsu.rs, 
са назнаком: „Референт за унос и обраду података“. 
Особа задужена за давање информација о конкурсу: 
Јасмина Лачански, број тел. 024/554-266. Неблаговре-
мене и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене. Канцеларија извршитеља ће 
контактирати само кандидате који уђу у ужи избор, 
иста не врши дискриминацију на основу расе, боје 
коже, пола, вероисповести, националности, етнич-
ког порекла или инвалидитета. Одабир кандидата се 
заснива на квалитету и конкурс је отворен за све који 
испуњавају утврђене услове. Место, дан и време про-
вере оспособљености, знања и вештина у поступку 
одабира кандидата ће се утврдити накнадно, о чему 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити појединачно 
обавештени.

 Трговина и услуге

PD „PRESS IMPEX“ DOO
32000 Чачак, Војводе Степе 129/1

тел. 060/5477-700

Извршни директор маркетинга
за послове и радне задатке у централи Чачак

УСЛОВИ: VI, VII или VIII степен стручне спреме, смер 
маркетинг или комерцијални, без обзира на радно 
искуство; послови извршног директора маркетинга у 
области новинско - издавачке делатности, ТВ и филм-
ске продукције, координација рада на нивоу републич-
ких националних пословних центара. Запослење је на 
неодређено време са пробним радом до три месеца, 
постоји могућност стицања статуса сувласника. Све 
додатне информације заинтересовани кандидати могу 
добити на број телефона: 060/5477-700, сваког рад-
ног дана, у времену од 07,30 до 09,30 часова. Конкурс 
је отворен осам дана од дана објављивања.

„TEMPOS еXPORT IMPORT“ Dоо
11000 Београд, Теразије 5

тел. 011/3037-192
е-mail: оffice@tempos.rs

Превођење докумената из економске 
области на немачки језик - привремени и 

повремени послови

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
економиста - сви смерови или дипломирани профе-
сор немачког језика, немачки језик - виши или кон-
верзацијски ниво. Пријаве слати на мејл или се јавити 
на број телефона: 011/3037-192. Оглас је отворен до 
31.08.2013. године.

администрација и управа / Трговина и услуге



   |  Број 532  |  28.08.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs16 

Dоо „FRAD FILTERI - INTER - NATIONAL“ 
Пј алексинац

18220 Алексинац, Петра Зеца 38
тел. 018/804-722

Комерцијалиста на терену
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, еко-
номске струке: дипломирани економиста, економиста 
или економски техничар; познавање рада на рачуна-
ру; пробни рад 3 месеца; изражена комуникативност. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе: краћу био-
графију и све доказе о испуњености услова из огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

„YUкк - ZIPPLAST“ Dоо
31210 Пожега, Годовички пут бб

тел. 031/3816-179

Менаџер продаје

Послови: истраживање тржишта патената затварача и 
конца; промоција и презентација патената затварача 
и конца; послови продаје патената затварача и конца; 
административни и други послови; послови подразу-
мевају повремена путовања.

УСЛОВИ: завршен факултет, мастер и четворого-
дишњи факултет, економско - комерцијалне, техничке 
и организационе струке могу бити предност; искуство 
на пословима продаје може бити предност; добро 
знање рачунара (МS Office и Интернет, додатни про-
грами су предност); знање енглеског језика је пред-
ност; возачка дозвола „Б“ категорије, активан возач; 
да кандидат није осуђиван, нити под истрагом.

Производња металног патент затварача

Послови: израда свих типова металног патент затва-
рача; галванска заштита металног патент затварача и 
других елемената; одржавање машина и опреме.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске, 
металске или металуршке струке, радно искуство у 
струци може бити предност.

ОСТАЛО: Предвиђена је претходна провера радних 
способности. Радни однос је на неодређено време, 
пробни рад 6 месеци. Пријаве и CV са фотографијом 
и копијом доказа о стручној спреми доставити до 
16.09.2013. године, e-mail: posao@zipplast.cо.rs.

 Грађевинарство и индустрија

грађевинско ПредузеЋе „Планум“ ад
11080 Земун, 22. октобра 15

тел. 011/2108-618
е-mail: kadrovska@planum.rs

ВКВ и КВ минер
на одређено време 12 месеци

6 извршилаца

Опис посла: рад на пословима бушења, минирања и 
осталим минерским радовима код изградње тунела.

Место рада: Брђани.

УСЛОВИ: минимум III степен, 12 месеци радног иску-
ства, обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попу-
не радних места. Лице за контакт: Снежана Филипо-
вић.

„атм“ доо
31205 Севојно, Миливоја Марића 40

e-mail: tech@аtm.cо.rs

Радник на одржавању фабричког круга
на одређено време до 12 месеци

Опис посла: одржавање зеленила, чистоће, зидарски 
и молерски послови.

УСЛОВИ: минимум основна школа, са или без радног 
искуства (пожељно). Место рада: Пожега. Радно вре-
ме од 06,00 до 14,00 часова, а по потреби и дуже. 
Пријаве слати мејлом или на број телефона: 031/714-
240, лице за контакт: Слободан Обућина, у времену 
од 08,00 до 14,00 часова, радним даном. Конкурс је 
отворен до 19.09.2013. године.

„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 струч-
ни испит за обављање послова безбедности и здравља 
на раду, возачка дозвола „Б” категорије, познавање 
рада на рачунару, радно искуство на пословима без-
бедности и здравља на раду минимум од 3 године, 
пробни рад од 3 месеца. Конкурс је отворен до попуне 
радних места. Потребно је да заинтересовани канди-
дати на горенаведени мејл пошаљу радне биографије. 
Лице за контакт: Зоран Мијаковац.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

 Трговина и услуге / грађевинарство и индустрија
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ПредузеЋе за геотехнику и 
инжењеринг 

„геосондажа“ доо
Византијски булевар 32/5, Медиана, Ниш

тел. 064/1850-941
е-mail: geosondaza@gmail.com

Дипломирани инжењер геологије

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геологије, смер гео-
техника, положен стручни испит, возачка дозвола 
„Б“ категорије (пожељно је да кандидат има лицен-
цу 491), 2 године искуства на пословима израде гео-
техничких елабората. Место рада: Ниш и подручје 
Републике Србије, пуно радно време, теренски рад. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтере-
совани кандидати треба да пошаљу радне биографије 
на наведену мејл адресу или да се јаве лицу за кон-
такт: Александру Ишљамовићу, на горенаведени број 
телефона.

 Mедицина

дом здравља  
„др јован јовановиЋ змај“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-024

Медицински лаборант
за рад у Служби лабораторије, на одређено 

време од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер лабораторијски техничар и 
положен стручни испит; здравствена способност за 
рад на радним местима са повећаним ризиком, према 
Акту о процени ризика; познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи  смер лабораторијски техничар; оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; 
потврду о радном искуству након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравствене заштите 
(ако кандидат има радно искуство); оверену фотоко-
пију лиценце за рад, уколико је лице радило у стру-
ци; кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на горенаведену адресу.

дом здравља раковица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

КВ електричар
на одређено време до 6 месеци

Опис послова: врши проверу и поправку исправности 
свих медицинских апарата и уређаја, поправља све 
врсте домских потрошача у оквиру своје струке, кон-
тролише исправност утичних места и по потреби врши 
замену утикача и прекидача, одговоран је за исправ-
ност главних и споредних ормана и води рачуна о пра-
вилном димензионисању осигурача за сваки струјни 
круг, одговоран је за одржавање свих електричних 
инсталација у објектима, одговоран је за исправност 
сијаличних места и врши замену флуоросцентних цеви 
и сијалица, стара се о чувању опреме са којом ради, 
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсе-
ка и начелника службе, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ радник елек-
тротехничке струке, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеној стручној школи, фото-
копију возачке дозволе „Б“ категорије, уверење да 
нису осуђивани (уверење издаје МУП), уверење да 
се против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), извод из евиденције Националне службе 
за запошљавање (за кандидате који се налазе на еви-
денцији Националне службе за запошљавање), крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору биће 
објављена на огласној табли испред писарнице, у при-
земљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене 22, у 
Београду (Раковица). Пријаве слати поштом на адре-
су: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице 
Јелене 22, са назнаком: „За оглас“ или лично доста-
вити у писарницу Дома здравља, Краљице Јелене 22.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АДРЕСА:
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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 привреме-
ном 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 при-
знавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања 
дипломе - рад на пословима квалификованог здрав-
ственог радника.

Услови за кандидате: На оглас се могу јавити неза-
послени 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 рефе-
рентном оквиру за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/техни-
чара општег или педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском 
референтном оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често употребља-
ване изразе који су у вези са областима непосредног 
значења (на пример: информације о личности и поро-
дици, куповини, раду и непосредном окружењу). У 
стању је да се споразуме у једноставним, рутинским 
ситуацијама које се односе на једноставну и директну 
размену информација о познатим и уобичајеним ства-
рима. У стању је да једноставним речима опише своје 
порекло и образовање, непосредно окружење и ства-
ри везане за непосредне потребе.

Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садржаје 
када се употребљава јасан стандардни језик и када 
се ради о познатим садржајима везаним за посао, 
школу, слободно време, итд. У стању је да се снађе у 
највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земље немачког говорног подручја. У 
стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању 
је да говори 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 здрав-
ствену негу, односно до нострификације дипломе за 
здравственог радника;
- након нострификације дипломе радни однос се може 
засновати и на неодређено време на позицији здрав-
ственог радника, 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 
прописима СР Немачке, нострификација дипломе за 
здравственог радника је обавезна најкасније у року 
од 12 месеци од заснивања радног дноса на одређено 
време.

Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) - 
до признавања дипломе за здравственог радника, уз 
одређена регионална 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 
Република 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 
(примере за писање радне биграфије на немачком 
и српском језику можете видети на сајту НСЗ);

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

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

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

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата

Кандидати који су пријављени на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање потребна докумен-
та 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 Нацио-
налне службе за запошљавање потребна документа 
достављају поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Дечанска 8, са назнаком: „За запо-
шљавање радника за здравствену 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 организовано језичко тес-
тирање.

медицина
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Кандидати који од стране представника немачке служ-
бе за запошљавање буду изабрани након интервјуа, 
биће укључени у пројекат „Triple Win” - регионалне 
сарадње на миграцији радне снаге, који ће канди-
датима пружати подршку у припреми, одласку (визе) 
и интеграцији у СР Немачкој. Пројекат „Triple Win” - у 
организацији немачке службе за запошљавање (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.

Изабрани кандидати биће у обавези да доста-
ве додатну документацију, након укључивања 
у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати 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.

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

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецеп-
тури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармаце-
ут, познавање рада на рачунару и енглеског језика 
(почетни ниво). Остали услови у договору са посло-
давцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени број телефона, лицу за контакт: Снежани 
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 сте-
пен, радно искуство није битно; обезбеђен смештај. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве на горенаведене 
бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живко-
вић.

оПшта болница вршац
26300 Вршац, Абрашевићева бб

тел. 013/832-552

Доктор медицине - специјалиста 
гинекологије и акушерства

за рад у Служби за гинекологију и акушерство

УСЛОВИ: Кандидати који подносе пријаву на оглас, 
поред услова предвиђених Законом о раду Републике 
Србије, треба да испуњавају и посебне услове про-
писане Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Опште болнице Вршац - VII/2 степен, 
завршен медицински факултет и положен специја-
листички испит из гинекологије и акушерства. Заин-
тересовани кандидати дужни су да поднесу пријаву са 
биографијом и доказе о испуњавању услова (диплома 
медицинског факултета, диплома о положеном спе-
цијалистичком испиту из гинекологије и акушерства - 
оверене фотокопије), потврду о евентуалном искуству 
на истим или сличним пословима. Наведену докумен-
тацију поднети у року од 15 дана од дана објављи-
вања. Документација се доставља Служби за опште и 
правне послове, на горенаведену адресу.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт

медицина
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завод за трансФузију крви војводине
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Самостални стручни сарадник на пословима 
јавних набавки

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен прав-
ни или економски факултет; 3 године радног искуства 
на пословима јавних набавки у здравству; знање рада 
на рачунару. Уз пријаву доставити: фотокопију дипло-
ме, кратку биографију и потврду о радном искуству. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Особа за контакт: Тања Појужина, дипл. прав-
ник.

дом здравља жабаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле бб

тел. 021/831-054
e-mail: dzzabalj@аxpan.net

Дипломирани економиста - приправник
на одређено време 12 месеци, за обављање 

послова оспособљавања за рад у струци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Уз пријаву приложити: биографију, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе, фотокопију радне књижице, 
уверење НСЗ да се лице налази на евиденцији неза-
послених лица. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем приправ-
ника“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

аПотека „врбас“
21460 Врбас, Маршала Тита 78

тел. 021/794-485
e-mail: аpvr@open.telekom.rs

Административни радник
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена гим-
назија или економска школа, положен приправнич-
ки испит. Уз доказе о испуњености услова на оглас, 
тј. оверену копију дипломе, приложити CV и послати 
на адресу апотеке, са назнаком: „Служби за опште и 
правне послове“, број телефона: 021/7954-411.

сПецијална болница за  
Психијатријске болести 

„горња тоПоница“
18202 Горња Топоница

Клинички психолог
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фило-
зофски факултет, група психологија, положен стручни 
испит. Кандидат уз пријаву - биографију треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

геронтолошки центар кикинда
23300 Кикинда, Генерала Драпшина 99

тел. 0230/434-675, 401-461

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стечено висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехаби-
литације, социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука; најмање 5 година радног искуства 
у струци; да је кандидат држављанин РС; да има општу 
здравствену способност; да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Кандидат уз 
пријаву, која треба да садржи биографске податке и 
преглед кретања у служби, треба да достави: програм 
рада за мандатни период, оверену фотокопију дипло-
ме, доказ о траженом искуству у струци, доказ о нео-
суђиваности (подаци из казнене евиденције који нису 
старији од времена објављивања огласа, а које издаје 
полицијска управа, на лични захтев кандидата, сходно 
чл. 102 ст. 5 К3) - оригинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству РС (оригинал, не старији од 6 
месеци), уверење о здравственој способности (не ста-
рије од времена објављивања огласа). Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања у дневном листу 
„Политика“, односно од 21.08.2013. године. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну 
поштом или предају лично до 15,00 часова последњег 
дана наведеног рока. Пријаве са доказима о испуње-
ности предвиђених услова достављају се у затвореној 
коверти, на горенаведену адресу Центра (за Управ-
ни одбор), са назнаком: „За конкурс за директора“. За 
ближе информације обратити се на бројеве телефона: 
0230/434-675, 401-461.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

медицина
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универзитетска деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене

2 извршиоца

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

дом здравља „нови београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30

тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до 3 месеца  

до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи 
смер, положен стручни испит. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова огласа, предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу. 
Одлука о избору биће објављена на огласној табли 
поред писарнице, а изабрани кандидат биће лично 
обавештен телефонским путем.

здравствени центар сурдулица
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел. 017/815-300

Доктор медицине
за рад у Диспанзеру медицине рада - ОЈ Дом 

здравља

Доктор медицине
за рад на хируршком одељењу - ОЈ Болница

Доктор медицине
за рад на гинеколошко - акушерском 

одељењу, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства - ОЈ 

Болница

Доктор медицине
за рад у поликлиничкој служби, на одређено 
време до повратка раднице са породиљског 

одсуства - ОЈ Болница

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит. Уз пријаву 

доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, извод из матичне књи-
ге рођених, венчаних за особе које су промениле пре-
зиме, извод из евиденције незапослених и лекарско 
уверење.

Акушерска сестра
за рад на гинеколошко - акушерском 

одељењу, на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства - ОЈ 

Болница
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа - акушерски смер, положен стручни 
испит. Уз пријаву приложити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној медицинској школи - акушер-
ски смер, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених, 
венчаних за особе које су промениле презиме, лекар-
ско уверење.

Лабораторијски техничар
за рад у Служби биохемијске лабораторије - 

ОЈ Болница

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа, смер медицински лаборант, положен 
стручни испит. Уз пријаву приложити: оверену фото-
копију дипломе о завршеној медицинској школи - 
лабораторијског смера, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, извод из матичне књи-
ге рођених, венчаних за особе које су промениле пре-
зиме, извод из евиденције незапослених и лекарско 
уверење.

сПецијална болница за 
Психијатријске болести „ковин“

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

Пеглар рубља
на одређено време, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на 
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: 
пријаву са кратком биографијом и фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

медицина
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дом здравља брус
37220 Брус, Краља Петра I 9

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника са ХМП, кућним 
лечењем, поливалентном патронажом и 

стационаром, на одређено време до повратка 
привремено одсутне раднице

Опис послова: обавља уже специјализоване послове 
здравствене неге болесника у примарној, амбулант-
но - поликлиничкој заштити, као и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: средња медицинска школа, положен струч-
ни испит, лиценца Коморе медицинских сестара и 
техничара Србије, возачка дозвола. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву достављају: пријаву на оглас 
за заснивање радног односа, доказ о стручној спреми 
(фотокопију дипломе), фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце, фотоко-
пију возачке дозволе и кратку биографију.

Доктор медицине
за рад у Одељењу за здравствену заштиту 

деце и школске деце, на одређено време до 
повратка привремено одсутне раднице

Опис послова: обавља послове превенције, дијагно-
стике, терапије и интервенције, предвиђене нормати-
вима медицинског рада и стандардима здравствених 
услуга.

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни 
испит, упис у именик Лекарске коморе Србије, лиценца 
Лекарске коморе Србије. Заинтересовани кандидати 
уз пријаву достављају: пријаву на оглас за заснивање 
радног односа, доказ о стручној спреми (фотокопију 
дипломе), фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију решења о упису у именик ЛКС, 
фотокопију лиценце ЛКС и кратку биографију.

ОСТАЛО: Документа којима се доказују испуњеност 
услова и кратку биографију доставити лично или 
поштом на наведену адресу, са назнаком: „Пријава 
по огласу за заснивање радног односа“, најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Достављена 
документација се не враћа. Одлука о избору кандида-
та биће објављена на огласној табли Дома здравља 
Брус, а изабрани кандидат биће и лично обавештен 
телефонским путем.

сПецијална болница 
за рехабилитацију - ивањица

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

Медицинска сестра - техничар

Опис послова: води медицинску документацију, води 
амбулантни протокол, отвара картоне за амбулантне 
болеснике, води дневну евиденцију услуга, саставља 
месечне, шестомесечне и годишње извештаје, стара се 
о набавци потребних лекова и врши требовање мате-
ријала (санитетског и административног), припрема 
документацију о пруженим услугама ради фактури-
сања, административно води листу чекања за прије-
ме, води евиденцију о смештају пацијената са упути-
ма, врши друге послове по налогу претпостављеног.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа; медицинска сестра - техничар за рад на 
шалтеру физикалне медицине са завршеном средњом 
медицинском школом IV степена, положеним стручним 
испитом, поседовањем лиценце за рад у здравственим 
установама, познавање медицинске документације, 
предност ће имати кандидати са бољим успехом у 
школовању. Извршилац се прима на неодређено вре-
ме. Заинтересовани се могу јавити са потребном доку-
ментацијом (докази о наведеним условима) на адресу 
болнице, у року од 8 дана од дана објављивања.

дом здравља раковица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка привремено  

одсутног запосленог

Опис послова: врши прихват пацијената и припре-
му медицинске документације, води дневне и текуће 
евиденције рада и прописану медицинску документа-
цију, учествује у вакцинацији и примени ординиране 
терапије, учествује у обављању систематских прегле-
да, припрема материјал и врши стерилизацију инстру-
мената, узима биолошки материјал за лабораторијске 
анализе, учествује у спровођењу мере реанимације, 
помаже лекару код прегледа и интервенције (обрада 
рана, стављања фиксационог завоја), скидање конаца 
и копчи, давање серума и других лекова, инцизија, 
транспорнте имобилизације, обрада опекотина и 
инјекција, обавља и друге послове по налогу начел-
ника и главне сестре службе, којима одговара за свој 
рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа, положен стручни испит, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows окру-
жење). Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о зваршеној средњој медицин-
ској школи, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценцу 
издату од надлежне коморе (ако је кандидат у рад-
ном односу) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу), уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уве-

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

медицина
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рење издаје суд), извод из евиденције Националне 
службе за запошљавање (за кандидате који се налазе 
на евиденцији Националне службе за запошљавање), 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључивања уговора о раду 
дужан је да достави доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли испред писарнице 
у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јеле-
не 22, у Београду (Раковица). Пријаве слати поштом 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или 
лично доставити у писарницу Дома здравља Ракови-
ца, 11090 Београд, Краљице Јелене 22.

дом здравља  
„др јован јовановиЋ змај“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-024

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби стоматолошке здравствене 
заштите - Одељење за превентивну и дечију 

стоматологију, на одређено време од три 
месеца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови: IV степен струч-
не спреме, завршена средња медицинска школа, смер 
стоматологије и положен стручни испит; здравствена 
способност за рад на радним местима са повећаним 
ризиком према Акту о процени ризика; познавање 
рада на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе завршене средње меди-
цинске школе, смер стоматологија; оверену фотоко-
пију потврде о положеном стручном испиту; потврду 
о радном искуству након положеног стручног испита 
на пословима пружања здравствене заштите (уколико 
има радно искуство); кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, на горенаведену адресу.

дом здравља „алибунар“
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Дипломирани правник
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља „Алибунар“.

УСЛОВИ: завршен правни факултет, познавање рада 
на рачунару, да је кандидат држављанин Републике 
Србије, извод из казнене евиденције да против њега 
није покренут кривични поступак за дела која га чине 
неподобним за посао правника и да није осуђен пра-
воснажним судским решењем, да има општу здрав-

ствену способност. Заинтересовани кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију личне карте, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о здравственом стању, фотокопију дипло-
ме о завршеном правном факултету, радну њижи-
цу и лекарско уверење за запослење. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном 
као и документа којима се доказује испуњеност услова 
огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас 
ће бити објављен и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По завршеном 
конкурсу предата документа (у овереним фотокопија-
ма) неће бити враћена кандидатима.

дом здравља жабари
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине

Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ 
из домена опште медицине лицима која се јаве на пре-
глед, даје мишљења у вези са здравственим стањем 
пацијената, учествује у предузимању мера превен-
тивне делатности, одговара за благовремени пријем 
и преглед пацијената, ради на збрињавању хитних 
стања, спроводи кућно лечење и упућује пацијенте 
на стационарно лечење, обавља саветодавни рад, 
ради на здравственом васпитању и подизању здравс-
твене културе пацијената, стара се за уредно вођење 
медицинске документације, води рачуна о потрошњи, 
односно прописаној терапији, обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребан је и завршен медицински факултет (VII 
степен стручне спреме) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се кандидат пријављује, доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка радника са 

боловања

Опис послова: самостално пружа медицинску помоћ 
из домена опште медицине лицима која се јаве на пре-
глед, даје мишљења у вези са здравственим стањем 
пацијената, учествује у предузимању мера превен-
тивне делатности, одговара за благовремени пријем 
и преглед пацијената, ради на збрињавању хитних 
стања, спроводи кућно лечење и упућује пацијенте 
на стационарно лечење, обавља саветодавни рад, 
ради на здравственом васпитању и подизању здравс-
твене културе пацијената, стара се за уредно вођење 

медицина
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медицинске документације, води рачуна о потрошњи, 
односно прописаној терапији, обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, потребан је и завршен медицински факултет (VII 
степен стручне спреме) и положен стручни испит. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се кандидат пријављује, доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од шест месеци) или оверену фотокопију. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце.

Медицински техничар - општег смера
на одређено време до повратка радника са 

боловања
2 извршиоца

Опис послова: обавља све послове своје струке, а 
по налогу лекара, стара се о благовременом прије-
му пацијената на прегледе, стара се да пре прегледа 
буде припремљен здравствени картон пацијента, као 
и да сам пацијент буде припремљен за преглед, стара 
се о одржавању кућног реда, води уредно медицин-
ску документацију, по завршеном прегледу одлаже 
здравствени картон, ради на пословима давања ампу-
лиране терапије и на пословима превијања, учествује 
у кућном лечењу пацијената, у сарадњи са лекаром 
учествује у хитном збрињавању пацијената, обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
потребна је и завршена средња или виша медицин-
ска школа - општи смер и положен стручни испит. 
Уз пријаву у којој је потребно навести за које рад-
но место се кандидат пријављује доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи - општи смер, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест месеци) или оверену 
фотокопију. Кандидати који су радили у струци дужни 
су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Дипломирани медицински биохемичар
на одређено време до повратка радника са 

боловања

Опис послова: обавља све послове из домена свог 
звања неопходне за функционисање лабораторијске 
службе, обавља и све друге послове своје струке по 
налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специја-
лизација из области медицинске биохемије или завр-
шен фармацеутски факултет - ужа област медицин-
ске биохемије (VII/2 или VII степен стручне спреме) 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 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ној специјализацији из области медицинске биохемије 
или фотокопију дипломе фармацеутског факултета, 

ужа област - медицинска биохемија, оверену фотоко-
пију 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.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који уђу у ужи избор дужни су да доставе лекар-
ско уверење, уверење о држављанству и уверење 
надлежног суда да се против њих не води кривични 
поступак. Пријаву са документацијом доставити на 
горенаведену адресу.

 пољопривреда и ветерина

доо „Пан - ветерина“
23000 Зрењанин, Хуњади Јаноша 66

тел. 023/522-751
е-mail: pan-veterinazr@beotel.net

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: општа здравствена способност, завршен 
ветеринарски факултет, положен стручни испит. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Доказ о општој здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. Документа и исправе које служе као докази 
о испуњавању услова огласа подносе се у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити на горенаведену адресу.

ветеринарска станица смедерево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на одређено 

време, за рад у Смедереву

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

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

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

медицина / Пољопривреда и ветерина
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бЕогра д

Предшколска установа „деЧји дани“
11000 Београд, Господар Јевремова 18

тел. 011/2631-825, 2633-140

Васпитач
на одређено време

8 извршилаца

Васпитач
3 извршиоца

Васпитач - приправник
на одређено време

7 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије); кандидат мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова у пракси у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова.

Стручни сарадник логопед
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки 
факултет).

Медицинска сестра - васпитач у групи
на одређено време

5 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач у групи
3 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач у групи - 
приправник

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла васпитачког смера, са или без радног искуства.

Дефектолог - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, факултет за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију (дефектолошки 
факултет).

Спремачица
на одређено време

4 извршиоца

Помоћни кувар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: полуквалификовани радник, основна школа.

Физички радник
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: неквалификовани радник, основна школа.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потребна документа: прија-
ва на конкурс, радна биографија, оверене фотокопије 
дипломе о стеченом образовању, извода из матичне 
књиге рођених и уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци), као и уверење да се против канди-
дата не води истрага и да није подигнута оптужни-
ца. Изабрани кандидати пре закључивања уговора о 
раду дужни су да доставе лекарско уверење о одгова-
рајућој здравственој способности. Доказ о неосуђива-
ности прибавља установа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Особа за контакт: 
Биљана Богдановић, референт за радне односе, 
бројеви телефона: 011/2631-825, 2633-140.

висока школа струковних студија 
београдска Политехника

11000 Београд, Бранкова 17
тел. 011/2633-127

Наставник у звању предавача за ужу 
стручну област Цртање и сликање

на одређено време до пет година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа Закон 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), 
кандидат треба да има одговарајући академски назив: 
за избор у звање предавача може бити изабрано лице 
које има академски назив магистра или стручни назив 
специјалисте, док за избор у звање предавача из поља 
уметности може бити изабрано и лице које има висо-
ко образовање првог степена и призната уметничка 
дела, као и да испуњава остале услове прописане чл. 
64 и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10 и 93/12). Уз пријаву учесници конкурса дужни 
су да поднесу: биографију са свим битним подацима: 
лични подаци: име и презиме, подаци о рођењу (дан, 
месец и година, место рођења, општина), држављан-
ство; о постигнутим степенима образовања (наводе 
се сви завршени нивои образовања): назив установе 
на којој су студије завршене, место и датум завршет-
ка, одсек, смер, студијски програм, назив завршног 
рада, име и презиме ментора, ужа научна, струч-
на, односно уметничка област; податке о датуму и 
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месту нострификације дипломе стечене у иностран-
ству (ако је било која диплома ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила 
нострификацију, датуму и месту где је нострификова-
на диплома стечена, називу установе у којој је сте-
чена, податке о научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу за: образовно 
- уметничку област ликовне и примењене уметности 
и дизајн: јавно излагање уметничког дела на стамо-
сталним изложбама, јавно излагање уметничког дела 
на колективним журираним изложбама и манифеста-
цијама, комерцијална реализација уметничког дела, 
учестовање или вођење посебних уметничких курсе-
ва, семинара или мајсторских радионица у земљи и 
иностранству, учешће на домаћим или међународним 
конкурсима уметничких дела, учешће у раду жирија 
на домаћим и страним изложбама, конкурсима и мани-
фестацијама, награде и признања за уметнички рад у 
земљи и иностранству, објављена теоријска или уџбе-
ничка дела у земљи и иностранству (књиге и струч-
на периодика); професионално (научноистраживачко, 
уметничко и стручно) усавршавање знања и вештина, 
податке о доприносу у настави: о унапређењу образо-
вног процеса, руковођење развојем или учествовање 
у развоју студијског програма, унапређење студијс-
ког програма, рад са наставним подмлатком, развој 
лабораторија, примена система менаџмента квали-
тетом у образовном процесу, унапређењу система 
менаџмента квалитетом у циљу унапређења обра-
зовног процеса; о наставној делатности: увођењу 
нових наставних метода, напредовању студената 
(пролазност, просечна оцена), руковођење завршним 
радовима; обезбеђењу литературе за учење: основ-
ни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћ-
ни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео 
туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника; 
усавршавању педагошких вештина, податке о допри-
носу стручној, академској и широј заједници: уџбеник 
издат од стране или за потребе других високошкол-
ских установа, поглавље у уџбенику издатом од стра-
не или за потребе других високошколских установа, 
помоћни уџбеник издат од стране или за потребе дру-
гих високошколских установа; рецензија уџбеника и 
помоћних уџбеника, издатих од стране или за потре-
бе високошколских установа; руковођење стручним 
пројектима за потребе привредних субјеката и шире 
заједнице, учешће у стручним пројектима за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; рад објављен 
у стручном часопису; рад у међународним стручним 
организацијама; рад у националним стручним орга-
низацијама; награде и признања за научни, струч-
ни и уметнички рад у земљи и иностранству; уводна 
предавања на конференцијама и друга предавања по 
позиву; чланства у одборима међународних научних 
конференција и одборима научних друштава; члан-
ства у уређивачким одборима часописа, уређивање 
монографија, рецензије научних радова и пројеката; 
организација научних скупова; руковођење научним 
пројектима, потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; активности у коми-
сијама и телима Министарства просвете и телима 
других министарстава везаних за научну и просветну 
делатност; позитивна цитираност кандидатових радо-
ва - по цитату (без аутоцитата), друге податке за које 
кандидат сматра да су битни, библиографија објавље-
них радова и литературе за учење - припремљена и 
написана по општим библиографским принципима, 

односно упутствима за цитирање литературе у науч-
ном часопису, и то по врсти радова. доказе: извод 
из матичне књиге рођених, извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак про-
менио личне податке), уверење о држављанству РС, 
све у овереној фотокопији; диплому или решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностранству, 
у овереној фотокопији; ако кандидату до тренутка 
подношења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фотокопији, 
осим за нострификацију дипломе; доказе о изборима 
у наставно и научно звање, ако је кандидат био биран 
у наставно и научно звање; копије импресума, однос-
но каталога са изложби о објављеним радовима; сер-
тификате, потврде, уверења и друге исправе издате 
од научних, стручних и других надлежних организа-
ција, организатора научних, стручних и уметничких 
скупова, организатора пројеката, научних, стручних 
и уметничких часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи на 
научноистраживачки, уметнички, стручни и профе-
сионални допринос, допринос у настави, допринос 
стручној, академској и широј заједници; друге доказе 
за које учесник конкурса сматра да су битни. Пријаве 
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања, на 
наведену адресу Београдске политехнике. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и 
разматрати.

универзитет у београду 
електротехниЧки Факултет

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Доцент за ужу научну област 
Електроенергетски системи

2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Рачунарска 
техника и информатика

Доцент за ужу научну област Физичка 
електроника
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област Примењена 
математика

Асистент за ужу научну област Енергетски 
претварачи и погони

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
97/2008 и 44/2010) и Статутом Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Молбе са потребним документима (биографија са 
списком објављених радова, копија дипломе, односно 
уверење које важи до издавања дипломе и уверење 
о држављанству), доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања, Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра 73.
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ППу „адријана“
11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 063/8076-763, 069/3807-958

е-mail: info@vrticаdrijana.com

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, смер медицинска сестра - васпи-
тач, знање рада на рачунару (Word, Excell, Интернет, 
Facebook), знање енглеског језика (минимум средњи 
ниво). Кандидати се јављају на бројеве телефона: 
063/8076-763, 069/3807-958 или шаљу пријаву и рад-
ну биографију на е-mail: info@vrticаdrijana.com.

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

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: осмогодишња школа и стручна оспособље-
ност од шест месеци. Документација коју је потребно 
доставити: молба, оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да канди-
дат није под истрагом.

ваљЕво

Предшколска установа „каја“
14240 Љиг, Краљице Марије бб

тел. 014/3445-286

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
занимања (професор психологије, дипломирани пси-
холог, мастер педагог, дипломирани психолог мас-
тер). Сходно чл. 8, чл. 120 и чл. 121 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат 
треба да испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање; да поседује физичку, психичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; са нај-
мање три године радног искуства. Као докази подносе 
се: оверен препис дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, фотокопија радне 
књижице, уверење о неосуђиваности и лекарско уве-
рење (приликом закључивања уговора о раду). Кан-
дидати коју уђу у ужи избор биће упућени на претход-
ну психолошку процену способности за рад са децом, 
у Националну службу за запошљавање у Ваљеву. 
Пријаве са биографијом (обавезно са контакт телефо-
ном) подносе се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за психолога“.

враЊЕ

исПравка огласа 
дом културе „абдула крашница“

17523 Прешево, 15. новембар 90
тел. 017/660-326

Оглас објављен 21.08.2013. године у публика-
цији „Послови“, исправља се за радно место: 
директор, и треба да стоји: декоратер. У оста-
лом делу оглас је непромењен.

гЊиланЕ

ош „свети сава“
Паралово

Са истуреним одељењем у Понешу

Чувар школе
за рад у Паралову, са 50% ангажовања,  

на одређено време
3 извршиоца

Чувар школе
за рад у Паралову, на одређено време

Чувар школе
за рад у Понешу, са 50% ангажовања, на 

одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове по чл. 
26 Закона о раду. Пријаве слати на адресу: ОШ „Све-
ти Сава“ Паралово, 38250 Гњилане - Шилово. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ош „доситеј обрадовиЋ“
Прековце, СО Ново Брдо

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које има високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе - школе и најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Поред наведених 
услова, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност 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 
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образовања и васпитања, држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о 
стручној спреми (оригинал или оверен препис дипло-
ме), уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о положеном стручном испиту, 
потврду о радном искуству у области образовања и 
васпитања, радну биографију, оквирни план рада за 
време мандата, доказ да кандидат није осуђиван за 
наведена кривична дела и уверење о здравственом 
стању. Пријаву на конкурс, са комплетном докумен-
тацијом, послати на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курсној комисији за избор директора“. Некомплетна 
и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ЗајЕЧар

Предшколска установа „ђулиЋи”
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

тел. 019/432-386, 441-172
факс: 019/441-173

e-mail: djulicizajecar@gmail.com
djulici@ptt.rs

www.djulicizajecar.com

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, ради замене 

одсутног запосленог
2 извршиоца

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време преко 60 дана, ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: За радно место васпитач: да кандидати имају 
стечено образовање из чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; за радно место меди-
цинска сестра - васпитачког смера: IV степен струч-
не спреме; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о неосуђиваности 
кандидата прибавља установа. Услов да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву и биографију кандида-
ти су дужни да доставе: диплому о стеченом обра-
зовању, васпитачи - потврду факултета да су у току 
студија положили испите из педагогије и психологије 
или уверење о положеном стручном испиту, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, а као доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад сматра се 
да је образовање стечено на српском језику. Докумен-
тација се подноси у оригиналу или у овереној фото-
копији. Рок за пријављивање је осам дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Предшколска установа „бајка“
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425, 731-408

Обрачунски радник - аналитичар

УСЛОВИ: IV степен, смер економски, гимназија, радно 
искуство 3 године; држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси: краћу биографију; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе - сведочанства о 
завршеној одговарајућој школи; уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених. Доказ о здравственој способности изабра-
ни кандидат ће доставити пре коначности одлуке о 
избору. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа. Пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у 
суду или општини, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, биће одбачене. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе 
лично на адресу установе или поштом на горенаведе-
ну адресу.

ЗрЕЊанин

музиЧка школа „јосиФ маринковиЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Школски психолог
на одређено време до повратка запослене са 

функције у државном органу

УСЛОВИ: дипломирани психолог, дипломирани школ-
ски психолог - педагог, дипломирани психолог, смер 
школско - клинички, професор психологије.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста, мастер 
музички уметник, професионални статус гитариста.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба 
да приложи следеће доказе: диплому или уверење о 
одговарајућем образовању, доказ о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа по службеној дужнос-
ти, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве са потребним докумен-
тима слати на адресу школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.
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КрагУјЕвац

дом уЧеника средњих школа
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 23

тел. 034/303-401

Радник на обезбеђењу

УСЛОВИ: у складу са чл. 38 Правилника о организа-
цији и систематизацији послова и задатака у Дому 
ученика средњих школа у Крагујевцу, кандидат треба 
да испуњава следеће услове: III степен стручне спре-
ме, машинског, електро, економског или другог срод-
ног смера; да је пунолетан и да је одслужио војни рок; 
да је обучен за поступање из противпожарне заштите; 
да испуњава услове за ношење и коришћење ручног 
ватреног оружја и да има физичку, психичку и здрав-
ствену способност за обављање послова радника на 
обезбеђењу. У обзир долазе само мушкарци. Више 
информација на број телефона: 034/303-401. Рок за 
пријаву је 8 дана.

Поништење конкурса 
ПолитехниЧка школа
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-178

Конкурс објављен 07.08.2013. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник 
физичког васпитања, за 70% радног времена, 
поништава се у целости.

КрУШЕвац

Предшколска установа „Пахуљице“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб

тел. 037/826-572

Хигијеничар

УСЛОВИ: неквалификовани радник. Уз пријаву на кон-
курс доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом (под-
носи се пре закључења уговора о раду), уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(прибавља установа). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

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

тел. 037/825-164, 825-381

Хигијеничар
за рад у Брусу

Хигијеничар
за рад у Батотима

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - 
основна школа, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад у школи, држављанство Републи-
ке Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену копију о сте-
ченом образовању, извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте и уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци). Доказ из казнене евиденције 
прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од 
6 месеци) - изабрани кандидат доставља школи, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са доказима 
доставити на адресу школе.

лЕсКовац

Поништење конкурса  
основна школа „ђура јакшиЋ“

16231 Турековац

Поништава се конкурс објављен у публикацији 
„Послови” 26.06.2013. године, за радно место: 
наставник математике, са 66,66% радног вре-
мена

ниШ

ош „уЧитељ таса“
18000 Ниш, Рајићева 24

тел. 018/522-834

Помоћни радник - хигијеничар

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду); да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство Репу-
блике Србије. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
биографске податке; доказ о стручној спреми (ове-
рена фотокопија дипломе о стеченом образовању); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
Ваша ПраВа адреса:
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Природно - математиЧки Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33

тел. 018/533-015

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Експериментална 

биологија и биотехнологија на Департману 
за биологију и екологију

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука - биолошке науке. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: биографију; оверен пре-
пис дипломе о докторату; списак научних радова са 
библиографским подацима, као и саме радове (списак 
радова доставити и у електронском облику, за сваки 
рад у часопису навести одговарајући линк). Рок за 
пријаву је 15 дана.

нови са д

Предшколска установа „љуба 
станковиЋ“

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб
тел. 021/870-394

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће средње образовање - IV степен 
стручне спреме, економске струке, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад на пословима административног 
радника - шеф рачуноводства, 3 године радног иску-
ства на финансијско - књиговодственим пословима, 
да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс (са 
биографијом/CV), кандидат треба да приложи: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију личне карте, доказ о познавању 
рада на рачунару, доказ о радном искуству (потврда 
издата од стране послодавца или радна књижица на 
увид). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве и доказе о испуњености 
услова доставити лично или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава за конкурс“.

Факултет техниЧких наука
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-506

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Процесна техника

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Термотехника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке, усмерење - топлотна техника; да је студент 
докторских студија машинства, предност: објављени 
или јавно саопштени научни радови и услови пропи-
сани чл. 72 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Примењена 

механика флуида

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке, усмерење - гасна и нафтна техника; да је 
студент докторских студија машинства, предност: 
објављени или јавно саопштени научни радови и усло-
ви прописани чл. 72 Закона о високом образовању.

Сарадник у настави за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 

Математика
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, природно - 
математичке струке, математика, информатика и усло-
ви прописани чл. 71 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и 
пријем у радни однос (навести прецизан назив уже 
научне области), доказе о испуњености услова кон-
курса: краћу биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, доказ о држављанству, свим дипломама стече-
ним у иностранству потребно је приложити и доказ о 
нострификацији, списак објављених научних радова, 
књиге и саме радове, уверење о одобреној доктор-
ској дисертацији или уверење о упису на докторске 
студије, односно уверење о упису на мастер студије. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, за сваки кон-
курс појединачно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене и потпуне пријаве. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања.

ош „ђорђе натошевиЋ“
21000 Нови Сад, Максима Горког 54

тел. 021/6612-957

Радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће образовање - I степен стручне 
спреме, да је држављанин Републике Србије, да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену спо-
собност, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву приложити: оверену фотокопију дипломе 

Tржиштe рада

аналитички  
приступ  
запошљавању
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о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о некажњавању прибавља школа, а 
лекарско уверење се предаје пре закључења уговора 
о раду. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Поништење конкурса 
техниЧка школа „Павле савиЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Конкурс објављен 24.07.2013. године и измена 
истог објављена 14.08.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништавају се за радна мес-
та: наставник хемије; наставник хемије, са 50% 
радног времена; наставник стручних предмета 
(технолошка група), са 50% радног времена.

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

тел. 021/6756-222
e-mail: ssluzba@fepps.еdu.rs

Наставник за област економских наука

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајућег 
усмерења, докторат из одговарајуће области, као и 
услови предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета, способност за наставни рад.

вртиЋ и Предшколска установа 
„анђео Чувар“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: оffice@аndjeocuvar.com

Васпитач
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Пожељно је да кандидат има сопствени 
превоз. Кандидати шаљу пријаве мејлом. Кандидати 
који прођу у други круг биће контактирани у року од 
осам дана.

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

Професор историје
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. Пожељно је да кандидат има сопствени 
превоз. Кандидати шаљу пријаве поштом на адресу 
школе или мејлом. Кандидати који прођу у други круг 
биће контактирани у року од осам дана.

гимназија „смарт“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

тел. 021/4728-200
e-mail: gimnazija@smart.еdu.rs

Наставник програмирања и програмских 
језика

са 44% радног времена

Наставник напредних техника 
програмирања

са 22% радног времена

Наставник модела и база података
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Пра-
вилнику о врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у Рачунарској гимназији у Београду („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 26/2004): про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани мате-
матичар, смер рачунарство и информатика; дипло-
мирани математичар који је у току студија савладао 
програм рачунарства и програмирања у трајању од 
најмање четири семестра; дипломирани инжењер 
електротехнике који је у току студија савладао про-
грам рачунарства и програмирања у трајању од 
најмање четири семестра; дипломирани инжењер 
организације рада, смер за информационе системе; 
дипломирани информатичар; дипломирани информа-
тичар - професор информатике; дипломирани инфор-
матичар - пословна информатика и Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручник сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник 
РС - 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, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005, 1/2007, 
7/2008, 8/2011 и 2/2013). Кандидати морају испуња-
вати следеће законом прописане услове за заснивање 
радног односа: да имају одговарајуће образовање и 
неку од стручних спрема горе наведених; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Додатно искуство: 
ЕCDL сертификат, искуство у објектно - оријентиса-
ном програмирању у Ц#, добро познавање енглес-
ког језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, искљу-
чиво путем електронске поште, на e-mail: gimnazija@
smart.еdu.rs, са назнаком: „За конкурс”. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да пошаљу биографију, ске-
нирано уверење о држављанству, скенирану диплому 
о стеченој стручној спреми. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. 
Посебно лекарско уверење да имају здравствену спо-
собност и уверење за психичку и физичку способност 
за рад са ученицима издато у последњих шест месеци 
- доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Уверење о некажњавању прибавиће школа 
службеним путем.
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нови паЗар

ош „александар стојановиЋ лесо“
36300 Нови Пазар, Село Дежева бб

тел. 020/343-020

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запослене 

раднице са боловања, за рад у матичној школи 
у Дежеви

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (средња 
стручна спрема), економског смера, радно искуство 
на сличним пословима и познавање рада на рачуна-
ру. Уз пријаву кандидати подносе документа која нису 
старија од шест месеци: диплому о завршеној школи 
(диплома о стеченој стручној спреми - оригинал или 
оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија) и 
оверену фотокопију радне књижице. Приликом засни-
вања радног односа подноси се лекарско уверење и 
радна књижица. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Александар Стојановић Лесо“, 36305 
Дежева или донети лично у школу.

панЧЕво

Предшколска установа „деЧја радост“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

тел. 013/345-955, 354-292

Васпитач
5 извршилаца

Васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године

10 извршилаца

Васпитач
на одређено време до 31.08.2014. године

10 извршилаца

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

6 извршилаца

УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне или основне 
академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (димпломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије); држављанство 
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; неосуђиваност за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; радно 
искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године

13 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 31.08.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње обра-
зовање; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; радно искуство једна година.

Медицинска сестра - васпитач - приправник
на одређено време на годину дана

6 извршилаца

УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач, средње обра-
зовање; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом; 
неосуђиваност за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Спремачица
6 извршилаца

Спремачица
на одређено време до 30.06.2014. године

13 извршилаца

Спремачица
на одређено време до 31.08.2014. године

5 извршилаца

Спремачица
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одуства са рада ради 

неге детета

Физички радник
на одређено време до 30.06.2014. године

УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник); 
држављанство Републике Србије; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; неосуђи-
ваност за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања.

Радник техничког и инвестиционог 
одржавања - електричар

Радник техничког и инвестиционог 
одржавања - водоинсталатер

на одређено време до 31.08.2014. године
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УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ, КВ радник, елек-
тро, односно водоинсталатерске струке; држављан-
ство Републике Србије; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; неосуђиваност 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
поседовање возачке дозволе „Б” категорије; радно 
искуство једна година.

Референт уплата - аналитичар
на одређено време до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: средње образовање; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом; неосуђиваност за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; радно иску-
ство једна година; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања. Пријава се подноси лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Уз пријаву се под-
носи: CV - краћа животна и радна биографија, дипло-
ма - сведочанство, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, возачка дозвола „Б” кате-
горије (за радно место: радник техничког и инвес-
тиционог одржавања - електричар и радник технич-
ког и инвестиционог одржавања - водоинсталатер), 
потврда о радном искуству (за радно место: васпи-
тач, медицинска сестра - васпитач, радник техничког 
и инвестиционог одржавања - електричар и радник 
техничког и инвестиционог одржавања - водоинста-
латер, референт уплата аналитичар). Кандидати уз 
пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог 
услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве 
након коначности одлуке о избору кандидата. Доказ 
о некажњавању прибавља установа. Уколико канди-
дат подноси копију или препис - документ мора бити 
оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено 
обавештени о избору. Сва обавештења могу се добити 
у управи установе, Жарка Зрењанина 25, Панчево или 
на бројеве телефона: 013/345-955, 354-292.

Предшколска установа „наша радост”
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10

тел. 013/742-812

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
- VI или VII степен стручне спреме; да има психофи-
зичку и здравствену способност за рад са децом; да 
зна мађарски и српски језик на којима се остварује 
образовно - васпитни рад, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, дипло-
му или уверење о стеченом образовању на мађарском 
или српском језику на ком се остварује образовно - 
васпитни рад или о положеном испиту из мађарског и 
српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Наведена документа се подносе у ори-

гиналу или у фотокопији која мора бити уредно ове-
рена. Уверење о неосуђиваности прибавља установа 
по службеној дужности, а уверење о психофизичкој и 
здравственој способности за рад са децом - подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

пож арЕвац

техниЧка школа
12320 Жагубица, Хомољска бб

тел. 012/643-232

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 72/2009 и 52/2011): високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тума-
чење и 97/08), почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, за наставника школе, и то за под-
ручја рада: економија, право и администрација, трго-
вина, угоститељство и туризам и машинство и обрада 
метала, педагога или психолога; да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника школе, психолога или 
педагога; да поседује психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; да је 
држављанин Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање пет година рада у устано-
вама образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања за рад у стручним школама. Уз 
пријаву приложити: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, потврду послодавца о траженом 
радном искуству (потврда мора да садржи нарочито 
назив и делатност послодавца), доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима, доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (изабрани кандидат за 
директора школе који нема обуку и положен испит за 
директора биће обавезан да испит положи у року од 
годину дана од ступања на дужност), уверење издато 
од надлежног суда да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања - не старије од шест месеци - прибавља кан-
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дидат. Уверење о некажњавању из евиденције МУП-а 
прибавља школа по службеној дужности. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва подносе се на адресу школе, са назнаком: „Конкурс 
за директора” или се предају лично у секретаријату 
школе, радним даном, у времену од 08,00 до 13,00 
сати. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од комисије за избор директора или секретара школе 
и на број телефона: 012/643-232.

проКУпљЕ

Предшколска установа „сунце“
18430 Куршумлија, Косовска 36А

тел. 027/381-534

Стручни сарадник за физичко васпитање
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физич-
ког васпитања, професор физичке културе, дипломи-
рани педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спорт-
ске гране, професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације и професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
да кандидат испуњава услове из чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чл. 10 
Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва. Потребна документација: диплома о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, неосуђиваност за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом - подноси иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља установа по службеној 
дужности. Пријаве са потребном документацијом, са 
назнаком: „За конкурс“, у затвореној коверти посла-
ти на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

смЕдЕрЕво

основна музиЧка школа  
„божидар трудиЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник клавира

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Лапову

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Свилајнцу

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Петровцу на 

Млави

УСЛОВИ: дипломирани музичар - пијаниста, мастер 
музички уметник, професионални статус: клавириста.

Наставник корепетиције
за 50% радног времена

УСЛОВИ: мастер музички уметник, професионални 
статус: клавириста, оргуљаш или чембалиста.

Наставник соло певања
за 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар - соло певач и мастер 
музички уметник, професионални статус: соло певач.

Наставник виолине
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета, за 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани музичар - виолиниста и мастер 
музички уметник, професионални статус: виолиниста.

Наставник гитаре
за 60% радног времена

Наставник гитаре
за рад у издвојеном одељењу у Петровцу на 

Млави

УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста и мастер 
музички уметник, професионални статус: гитариста.

Наставник хармонике
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 

неге детета, за рад у издвојеном одељењу у 
Свилајнцу

УСЛОВИ: дипломирани музичар - акордеониста и мас-
тер музички уметник, професионални статус: акорде-
ониста/хармоникаш.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; држављанство 

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству или извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, осим за приправ-
ника, педагошког наставника и помоћног наставника 
који могу засновати радни однос без положеног одго-
варајућег испита; уверење надлежног суда да канди-
дат није под истрагом и да се против њега не води 
кривични поступак. Сва горенаведена документација 
не сме бити старија од шест месеци. Пријаве послати 
на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе или на број телефона: 
026/317-490.

музиЧка школа „коста манојловиЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/222-534

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 59 и чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/13): високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за рад наставника или стручног сарадника у школи; 
дозвола за рад - лиценца, односно положен стручни 
испит; савладана обука и положен испит за директо-
ра установе, односно изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у 
законом предвиђеном року; најмање 5 година радног 
стажа у области образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег (високог) образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доказ о испуњености услова подноси се 
пре закључења уговора о раду - у оригиналу); да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела по чл. 120 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, оверен препис 
(фотокопију) дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверен препис (фотокопију) уверења о положеном 
стручном испиту, потврду о радном искуству са пода-
цима о пословима и задацима које је обављао, преглед 
кретања у служби са биографским подацима, доказе 
о својим стручним и организационим способности-
ма, уверење да није осуђиван, односно да не постоји 
забрана обављања послова директора школе. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве у затвореној коверти 

достављају се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија неће разматрати.

ош „радомир лазиЋ“
11423 Азања, Милије Батинића 1

тел. 026/301-308

Помоћна радница

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање - I степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова 
ОШ „Радомир Лазић“ у Азањи; 2. да има здравствену 
способност (лекарско уверење); 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4. да је држављанин РС; 5. 
извод из матичне књиге рођених. Докази о испуње-
ности услова под тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ под тач. 2 пре закључења уго-
вора о раду, док доказ под тач. 3 прибавља школа. 
Пробни рад траје пет месеци. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву поднети: одговарајући доказ о стручној 
спреми и оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Поништење огласа 
ош „брана јевтиЋ“

11425 Кусадак
тел. 026/351-005

Оглас објављен 21.08.2013. године у публи-
кацији „Послови“, за радно место: наставник - 
професор физичког васпитања, са 20% радног 
времена (8 часова недељно), поништава се у 
целости.

ош „бранко радиЧевиЋ“
11300 Смедерево, Бранка Радичевића 142

тел. 026/641-371

Помоћни радник

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, општа здрав-
ствена способност, да кандидати нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања или да нису правоснажном пре-
судом осуђени за кривично дело против достојанства 
личности и морала, држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидати треба да приложе: CV - краћу 
животну и радну биографију, оверену фотокопију 
дипломе или сведочанства, оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). 
Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуња-
вању здравственог услова, с тим што се обавезују да 
овај доказ доставе пре закључења уговора о раду. 

 Наука и образовање
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Уверење да нису осуђивани - по службеној дужности 
прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

ош „вук караЏиЋ“
11420 Смедеревска Паланка, Првомајска бб

тел. 026/321-423

Наставник математике
за 16 часова непосредног рада у настави, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана (до 

повратка радника)

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају високо образо-
вање стечено по прописима који уређују високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, одговарајућег 
занимања по Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву 
приложе: краћу биографију, адресу и број телефона, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми, уверење о држављанству РС, извод из мати-
чне књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима доставља се пре закључивања уговора о раду, 
а уверење надлежног органа о неосуђиваности при-
бавља школа. Наведена документа не могу бити ста-
рија од 6 месеци, а фотокопије морају бити оверене 
од надлежног органа као доказ да су верне оригиналу. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе, са наз-
наком: „За конкурс“.

Поништење огласа 
основна школа 

„илија милосављевиЋ коларац“
11431 Колари

тел. 026/711-054

Оглас објављен 14.08.2013. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: помоћни рад-
ник, на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, за рад у издвојеном одељењу у 
Луњевцу, поништава се у целости.

основна школа 
„илија милосављевиЋ коларац“

11431 Колари
тел. 026/711-054

Помоћни радник - спремачица
са обавезом ложења котла током грејне 
сезоне, за рад у издвојеном одељењу у 

Луњевцу

УСЛОВИ: неквалификовани радник - I степен стру-
чне спреме; завршена основна школа; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика; положен 
испит за ложача није услов за пријем у радни однос, 
али представља услов за рад на наведеном радном 
месту. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку био-
графију, оригинал или оверен препис, односно фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи, 
оригинал или оверен препис, односно фотокопију 
уверења о држављанству. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Уверење 
о држављанству на сме бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које су достављене фотокопије потребних докуме-
ната које нису оверене неће се узимати у разматрање.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора да има и 
доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 1) и 4) и става 2 
овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. 
тачка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа 
утврди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној здрав-
ственој установи.
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ош „мирослав антиЋ“
25210 Чонопља, Николе Тесле 34

тел. 025/844-064

Помоћни радник на одржавању објекта

Школски домар

УСЛОВИ: према систематизацији, радно место домара 
је предвиђено за III или IV степен стручне спреме, 
метало - машински, електротехнички и дрвопрерађи-
вачки смер. Доставити доказ о завршеној стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију) и уверење 
о држављанству. Рок за пријаву је 15 дана.

срЕмсК а миТровица

основна школа „јован јовановиЋ змај“
22000 Сремска Митровица, Ратарска 5

тел. 022/621-021
факс: 022/612-459

е-mail: zmajsm@gmail.com

Професор математике
са 90% радног времена, на одређено време, за 

рад у Шашинцима

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави кандидат који 
поред општих услова утврђених у закону испуњава и 
посебне услове: да је држављанин Републике Србије, 
да се против њега не води кривични поступак, однос-
но да није осуђиван за кривична дела која онемогућа-
вају рад у просвети, да има високу стручну спрему 
одговарајуће струке: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломира-
ни математичар - математика финансија (са избор-
ним предметом: Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер профе-
сор математике, мастер професор математике и физи-
ке, мастер професор математике и информатике, мас-
тер професор физике и математике, мастер професор 
информатике и математике, дипломирани професор 
математике - мастер, дипломирани математичар - мас-
тер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломи-
рани математичар - теоријска математика, дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом: 
Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физи-
ке - математике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани - мастер 

треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета: Геометрија или Основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике, односно 
математике и информатике.

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у Сремској 

Митровици

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у Шашинцима

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави кандидат који 
поред општих услова утврђених у закону испуњава и 
посебне услове: да је држављанин Републике Србије, 
да се против њега не води кривични поступак, односно 
да није осуђиван за кривична дела која онемогућавају 
рад у просвети, да има високу стручну спрему одгова-
рајуће струке: професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ - мастер.

Професор немачког језика
на одређено време, за рад у Сремској 

Митровици

УСЛОВИ: На конкурс може да се пријави кандидат који 
поред општих услова утврђених у закону испуњава и 
посебне услове: да је држављанин Републике Србије, 
да се против њега не води кривични поступак, однос-
но да није осуђиван за кривична дела која онемогућа-
вају рад у просвети, да има високу стручну спрему 
одговарајуће струке: професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност, мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик).

Спремачица
на одређено време, за рад у Шашинцима  

и Сремској Митровици
3 извршиоца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, да се против њега не води кривични поступак, 
односно да није осуђиван за кривична дела која оне-
могућавају рад у просвети, основно образовање.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе.

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

 Наука и образовање
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сУбоТица

струЧна служба основних школа 
„здружена школа“

24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

Шеф рачуноводства
на одређено време док запосленом  

мирује радни однос
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има држављанство Републике Србије, да има 
вишу или високу стручну спрему - економске струке, 
да има општу здравствену способност, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти: уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење или диплому о стеченом обра-
зовању - све у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Доказ о општој здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања - устано-
ва ће прибавити по службеној дужности од МУП-а, за 
изабраног кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

Поништење дела конкурса 
гимназија за талентоване уЧенике 

„деже костолањи“
24000 Суботица, Трг жртава фашизма 21

тел. 024/524-789

Конкурс објављен 17.07.2013. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна мес-
та: професор географије, са 10% радног вре-
мена, на одређено време до 31.08.2014. године; 
професор физике, са 5% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2014. године и профе-
сор основа превођења, са 22% радног времена. 
У осталом делу конкурс је непромењен.

техниЧка школа „иван сариЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9

тел. 024/552-031

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
образовање - професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: Основи геометрије), дипломи-
рани информатичар, професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физи-
ке - математике, професор биологије - математике, 
дипломирани професор математике - мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - тео-
ријски смер, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар - инфор-
матичар, дипломирани математичар - математика 
финансија, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар за математику економије, 
професор математике и рачунарства, да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких 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; да има пси-
хичку, 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; да зна 
језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. 
Кандидат уз пријаву доставља: оверену копију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду), уверење о неосуђиваности 
(прибавља школа по завршетку конкурса). У поступку 
одлучивања о избору наставника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. 
Пријаве са доказима доставити на адресу школе. Рок 
за достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.
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активно 
тражење
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предност

Запослимо 
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Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС
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универзитет у новом саду 
грађевински Факултет у суботици

24000 Суботица, Козарачка 2/а

Објављује конкурс за избор у звање и засни-
вање радног односа, за:

Наставник у свим звањима за ужу област 
Грађевинске конструкције

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техникчких наука, радно искуство од 
5 година у високом образовању и педагошком раду. 
Кандидати поред општих услова треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама чл. 64 Закона 
о високом образовању, чл. 2 Правилника о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета Нови Сад, чл. 111 Ста-
тута Грађевинског факултета у Суботици. Уз пријаву 
на конкурс приложити: кратку биографију, диплому 
факултета, диплому доктора наука и списак објавље-
них радова и саме радове, у протеклих 5 година.

Асистент за ужу област Грађевинске 
конструкције - Металне конструкције и 

Геотехнику
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: мастер инжењер грађевинарства, студент 
докторских студија на Грађевинском факултету који је 
претходне нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање осам. Кандидати поред општих 
услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама чл. 64 Закона о високом образовању, чл. 
2 Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
Нови Сад, чл. 111 Статута Грађевинског факултета у 
Суботици. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку 
биографију и диплому факултета.

Лаборант у геомеханичкој лабораторији
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, радно 
искуство од 1 године на истим или сличним послови-
ма. Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биогра-
фију и диплому факултета.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремено приспеле прија-
ве неће се разматрати. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на адресу: Уни-
верзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Коза-
рачка 2/а, 24000 Суботица.

ош „ПетеФи шандор“
24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање (основна школа); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад у школи; држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; активно знање мађар-
ског језика. Уз пријаву на конкурс доставити: овере-
ну копију дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, уве-
рење о држављанству. Доказ из казнене евиденције 
прибавља школа. Лекарско уверење (не старије од 
6 месеци) - изабрани кандидат даставља школи пре 
закључивања уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

УжицЕ

угоститељско - туристиЧка школа
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5

тел. 031/831-184

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2014. године

Наставник математике
са 83% радног времена, на одређено време до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), да поседују одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11 и 9/13). Уз пријаву на кон-
курс потребно је приложити доказе о одговарајућем 
образовању и уверење о држављанству РС. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поништење дела конкурса 
основна школа „душан јерковиЋ“

31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Конкурс објављен 14.08.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за радно 
место: наставник руског језика, са 88,89% рад-
ног времена, за рад у матичној школи и ИО Зло-
дол. Остали део конкурса је непромењен.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 Наука и образовање
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ош „јосиФ ПанЧиЋ“
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/865-665

Наставник руског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13); 
држављанство РС; да нема законских сметњи за рад 
у просвети, у складу са чл. 120 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 55/13) - школа прибавља потребан 
доказ по службеној дужности; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом (кандидат је 
дужан да достави пре закључивања уговора о раду); 
услови предвиђени Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
гимназији („Просветни гласник“, бр. 4/13). Уз пријаву 
на конкурс потребно је поднети следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Пријаве слати на адресу школе или донети 
лично у секретаријат школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Информације на 
број телефона: 031/865-665 - код секретара школе.

ош „стеван ЧоловиЋ“
31230 Ариље, Браће Михаиловић 8

тел. 031/891-341

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању; високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису о високом образовању који се примењивао до 
10.09.2005. године; да кандидат испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат уз пријаву подноси: диплому и уве-
рење о држављанству.

Секретар

УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипло-
мирани правник који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године; 
положен стручни испит за секретара; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (уверење издаје 
МУП), да је држављанин РС (уверење о држављан-
ству). Кандидат уз пријаву подноси: доказ о стручној 
спреми и држављанству.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ЧаЧаК

ош „бранислав ПетровиЋ“
32224 Слатина

тел. 032/826-654

Професор физике
за 40% радног времена

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

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверену 
копију дипломе о стручној спреми (кандидати треба да 
испуњавају услове према Правилнику о врсти и степе-
ну стручне спреме), извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о 
психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду, као и лекарско уверење. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Конкурс је отво-
рен осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на адресу школе или предати секретару 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

основна школа „момЧило 
настасијевиЋ“

32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3
тел. 032/720-393

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економског 
смера, високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, економског смера уз познавање 
вођења пословних књига, здравствена способност за 
рад (доказ о испуњености овог услова подноси се пре 
закључења уговора о раду - лекарско уверење), да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца и за кривич-
на дела из области рачуноводства, држављанство РС. 
Кандидат подноси: пријаву са биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити 
на адресу школе.
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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
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Како успоставити контакт са послодавцем у чијој фирми бих 
желео да радим, ако није оглашено слободно радно место?

Већина послова који се нуде део су скривеног тржишта рада, које се састоји од 
радних места која још нису оглашена. Под тим се подразумевају радна места која 
настају као резултат скорашњих пензионисања, отпуштања, ширења компанија, 
али и радна места која ће се тек отварати, укључујући и она која ће бити формира-
на. Већина радних места никада и не стигне до огласа или агенција за запошља-
вање, већ се попуне људима који користе методе директног контакта. Послодавци 
користе формалне начине само када се места не попуне неформалним путем.
Први корак је састављање листе компанија у којима бисте волели да радите. Пода-
ци могу потицати из разних извора, као што су информације добијене истражи-
вањем тржишта послова, лично знање о некој компанији, информације добијене 
кроз умрежавање. Сазнајте што више можете. Потребне информације укључују и 
одговоре на следећа питања:

• Који су производи или услуге компаније?
• Какав је статус компаније у индустрији? Да ли је компанија велика или мала, 

да ли расте или се смањује?
• Шта можете сазнати о послу који желите (дужности, плата, бенефиције, радна 

средина)?

Да бисте истражили скривено тржиште рада, морате користити неформалне ме-
тоде. Већина послова се пронађе путем личних контаката или директним контак-
том са послодавцима. Ваши извори информација могу да буду:

• новине, пословни часописи, професионални магазини, специјализоване нови-
не, као што су „Послови“ - тражите информације о новим производима, ши-
рењу, консолидацији, промени локација, промоцијама компанија;

• саме компаније - позовите одељење за људске ресурсе или односе са јавношћу 
у фирми; 

• информативни интервју - правите мреже тако што ћете се састати са неким 
из фирме да бисте добили детаљније информације о самој компанији и можда 
неко обавештење о слободном радном месту.

Поред тога, професионална и струковна удружења одржавају редовне састанке и 
штампају периодичне часописе, а све су то добри извори унутрашњих информа-
ција о компанијама чланицама. Ове организације често имају директора члан-
ства, што је одличан извор информација за умрежавање. Удружење можда има 
и базу са биографијама или пружа помоћ својим члановима при запошљавању. 
Ако ваша група нема такве активности, предложите им да отпочну са њима и по-
нудите им своју помоћ. Тако ћете бити први који ће чути за интересантне послове 
који се појаве. Можете сазнати за нека упражњена места која никада неће бити 
оглашена. Поред тога, приметиће вас људи који знају за слободна радна места 
или који сами запошљавају нове кадрове. Пословни контакти ове врсте вам могу 
обезбедити корисне информације о политици компанија и пословној филозофији 
пре интервјуа, тако да ћете бити припремљени, информисани и сигурни.
Предлажемо вам да фирми у којој бисте волели да радите пошаљете контактно 
писмо. Предложите позицију на којој бисте могли да радите и укратко предста-
вите себе као кандидата. На овај начин ваша биографија се неће утопити у мору 
других, што се дешава када је расписан конкретан оглас.

ТЕхниКЕ 
ТражЕЊа посла
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Самозапошљавање незапослених социјално угрожених Београђана

Конкурс је отворен до 20. септембра, а заинтересовани незапослени Београђани могу пратећу 
документацију преузети са сајта града Београда или у Секретаријату за привреду и Центру 

за социјално предузетништво града Београда

Секретаријат за привреду Београда расписао је 16. ав-
густа конкурс за доделу средстава за самозапошља-
вање незапослених социјално угрожених грађана. Тим 
поводом, у сали Секретаријата града организован је 

први инфо дан, на коме су заинтересованим незапосленим 
Београђанима представници Секретаријата за привреду, 
Градског центра за социјално предузетништво и Филијале за 
град Београд НСЗ дали информације о условима, потребној 
документацији и начину достављања пријава.

- Циљ конкурса који реализујемо у сарадњи са београд-
ском филијалом НСЗ је да се социјално угрожени незапос-
лени подстакну, ако имају добру пословну идеју, да покрену 
самостални бизнис. Укупан износ средстава које Град овим 
путем додељује је 7 милиона, а појединачна средства која ће 
бити додељена корисницима износе 200.000 динара, рекао је 
секретар за привреду Београда Александар Милошевић.

Како је један од услова јавног позива завршена обука 
за предузетништво, Томислав Митић, начелник Одељења 
за предузетништво и програме запошљавања у Филијали 
за град Београд, истакао је да ће београдска филијала НСЗ 
за све који нису прошли обуку НСЗ, а заинтересовани су да 
конкуришу, организовати ванредни термин за дводневну 
обуку - 10. и 11. септембра. Митић је истовремено указао да 
су поред овог конкурса, актуелни јавни позиви НСЗ за особе 
са инвалидитетом, међу којима је и самозапошљавање ове 
категорије незапослених.

Конкурс је отворен до 20. септембра, а заинтересовани 
незапослени Београђани могу пратећу документацију преу-

зети са сајта града Београда или у Секретаријату за привре-
ду и Центру за социјално предузетништво града Београда.

- Самозапошљавање путем овог конкурса је још један 
корак ка стварању Центра за социјално предузетништво Бе-
ограда, који ће бити отворен септембра или октобра ове го-
дине, а који је неопходан граду у коме је око 18.000 људи у 
стању социјалне угрожености, рекао је Ацо Петровић, члан 
Градског већа.

   М.Колаковић

УЗ добрУ пословнУ идЕјУ

Центар за социјално  
     предузетништво

Санација и адаптација пословног простора на Тргу Николе 
Пашића 8, у Београду, за потребе Центра за социјално предузет-
ништво, почела је недавно, како би се обезбедио квалитетан и 
савремен простор од 330 квадратних метара намењен посредо-
вању у запошљавању социјално угрожених Београђана. 

Како је рекао Ацо Петровић, Центар неће имати само канце-
ларијски простор, већ и едукативни део, где ће грађани моћи да 
добију званичне сертификате да су обучени за одређену врсту 
посла.

- Услуге Центра моћи ће да користе незапослени, инвали-
ди, излечена лица, повратници из затвора, самохрани родитељи, 
мањине, старији људи и друге угрожене групе грађана. Ове кате-
горије становништва веома тешко долазе до посла, а законом је 
за сада регулисано само обавезно запошљавање инвалида. Бео-

град на овај начин жели да покаже своју хуманост, са вером да ће и за послодавце ово бити економски исплативо. Законом о социјал-
ном предузетништву, који је у процедури, предвиђено је да послодавци буду ослобођени додатних намета и такси, а једина њихова 
обавеза јесте запошљавање циљне групе. Поред тога, жеља нам је и да се направе занатске радње, мала или средња предузећа, а да се 
умеће преноси с колена на колено, како би социјално угрожене категорије људи могле да живе нормално, рекао је Петровић.

Центар ће бити својеврсно чвориште за конкретне информације, али и место за едукацију, доквалификовање, преквалификовање, 
презентацију и пут ка пласирању производа. Градски секретар за социјалну заштиту, Ненад Матић, прецизирао је да се овакав центар 
први пут отвара у Србији.

- У складу за законом, Београд ће настојати да омогући да посао нађу они који га немају због хендикепа или из неких других 
социјалних разлога. Привредни субјекти добиће олакшице, па очекујемо да задовољство буде обострано, казао је Матић. 

Центар ће се састојати из три дела - улазног, у чијем склопу су пријемни хол са канцеларијом и сала за састанке, затим едукати-
вног дела са три учионице, док ће трећи део бити галерија за презентацију и продају производа.    

	 	 	 Извор:	Београд.рс
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Предност - програмирање и страни језици 

Недостатак квалификованих кадрова у 
области информационих технологија тренутно 
је највећи проблем овог сектора у Србији. 
Едукација је од прворазредне важности

„На тржишту рада у Србији има младих и образованих 
људи који стране језике, чије је познавање пресудно за посао, 
говоре као матерњи. Уговори о раду овде су флексибилнији 
него на другим тржиштима, а послодавцима се нуде олак-
шице у пословању. То су разлози из којих смо се одлучили 
да своје пословање проширимо и на вашу земљу. Потенцијал 
српских радника је у ИТ и језицима”, каже Пјетро Мартани, 
оснивач италијанске компаније „Виндоус он Јуроп” (Windows 
on Europe), која је на овдашњем тржишту инвестирала преко 
милион евра и планира нова улагања и радна места.

Мартани напомиње да се у Србији, у којој ова фир-
ма послује под називом „Халдис Белгрејд лаунџ”, (Halldis 
Belgrade Lounge), бави издавањем конференцијских сала, оп-
ремљених канцеларија и апартмана, али и програмирањем, 
као мултифункционални бизнис центар.

„Послујемо у Србији већ две године. Сматрали смо да 
потенцијал српских радника лежи у програмирању и по-
знавању страних језика и да овде можемо наћи одличне 
стручњаке у овим областима. Бавимо се програмирањем и 
маркетингом, док смо посредовање у изнајмљивању апарт-
манског смештаја и канцеларија започели пре два месеца. За 
сада послујемо само у Београду и имамо више од 30 запосле-
них, међутим, жеље су нам да наставимо са ширењем посла 
и улагањем, а у зависности од потреба клијената ширићемо 
се и на друге веће градове Србије”, објашњава Мартани. 

„Халдис” у Београду послује са 80 одсто страних клије-
ната, а запослени које раде онлајн изнајмљивање проналазе 
смештај за клијенте на 130 локација у свету. 

„Ми смо посредници у издавању. У Београду за сада 
имамо три сале за састанке, десетак станова, гарсоњере и 
луксузне апартмане, у понуди су и опремљене канцеларије. 
Људи препознају квалитет и озбиљност у раду, то је наша 
предност у односу на конкуренцију. За посао у Србији прве 
године уложили смо 500.000 евра, а друге 600.000 евра, на-
ставићемо са улагањима и те цифре ће расти у будућности”, 
наводи Мартани. 

„Желео бих да што дуже инвестирамо и запошљавамо 
квалитетан кадар, јер од 200 запослених на нивоу читаве 
компаније 15 одсто је у Србији. Конкурс за нова радна места 
је отворен, могу се јавити људи без дипломе, само уколико 
знају програмирање и језике”, закључио је Мартани.

Нашем тржишту рада недостају стручњаци образовани 
у ИТ сектору. Они би могли одмах да нађу посао у многим ИТ 
компанијама, констатовано је у студији „ИКТ у Србији”. 

„Слична је ситуација и у другим државама”, нагласио је у 
изјави за „Танјуг” Томислав Кнежевић, виши менаџер пројек-
та у Немачкој организацији за међународну сарадњу (ГИЗ). 
Немачкој недостаје око 30.000 ИТ стручњака, а на распола-
гању је велики број послова које су ИТ компаније спремне да 
понуде страним фирмама, између осталог и онима у Србији. 

„Требало би у том погледу да видимо како да што боље 
одговоримо на та очекивања”, рекао је представник ГИЗ-а, 
напомињући да би ради развоја и унапређивања ИКТ сек-
тора наша држава требало да буде у сталном дијалогу са 
привредом. 

„Проблем недостатка стручњака за информационе 
технологије није могуће брзо решити, али је неопходно, уз 
одређено организовање школовања, радити пре свега са 
децом, односно њиховим родитељима, како би се што више 
опредељивали за ту област, где су изузетно добре шансе за 
запошљавање”, рекао је Кнежевић. 

Директор Војвођанског ИКТ кластера, Милан Шолаја, ис-
такао је да је ИТ сектор у суштини најздравији у економији 
Србије, наводећи податак да је више од 90 одсто послова ком-
панија које чине Војвођански ИКТ кластер повезан са изво-
зом. „Неприхватљиво је што смо у овој области успешни на 
страном тржишту, а да домаће не буде довољно покривено. 
Недопустиво је да тек свако десето предузеће у Србији ко-
ристи нека софтверска или ИТ решења у свом пословању”, 
нагласио је Шолаја. 

„Таква решења помажу сваком предузећу да буде кон-
курентније, да изађе на светско тржиште, повећа свој профит 
и да на бољи начин организује своје послове”, изјавио је Шо-
лаја за „Танјуг”, напомињући да ИТ не омогућавају само бржи 
и бољи рад, него и да се раде ствари које раније, без примене 
таквих технологија, није било могуће урадити. 

Недостатак квалификованих кадрова тренутно је 
највећи проблем овог сектора у Србији и едукација у тој об-
ласти је од прворазредне важности. 

„ИТ студије стално треба популаризовати и предочавати 
и објашњавати родитељима и њиховој деци, будућим студен-
тима, да образовани стручњаци у тој области не чекају на 
посао ни дана. Стално образовање и едуковање потребно је 
и за домаће пословне субјекте, како би схватили да рачуна-
ри могу много да ураде за њихов бизнис”, истиче Шолаја и 
додаје да је едуковање у ИТ области неопходно и државној 
управи. Он је похвалио најављене мере подршке државе овој 
индустрији, напомињући да су у процесу њиховог креирања 
консултовани представници ИТ сектора. 

Извор: Каматица

НЕ ЧЕКАЈУ  
НА ПОСАО
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Подршка сакупљачима секундарних сировина у јужној Србији

Циљ је да се побољша материјални положај маргинализованих група. У првом делу пројекта 
двадесеторо сакупљача је добило грантове

Невладина организација „Поречје” из Вучја, уз фи-
нансијску подршку „Каритаса” из Луксембурга, покренула 
је пројекат наставка подршке сакупљачима секундарних 
сировина на југу Србије. Пројекат има за циљ да побољша 
материјални положај маргинализованих становника у јуж-
ној Србији, а њиме ће бити обухваћен град Врање и општине 
Врањска Бања, Владичин Хан и Сурдулица.

„Прошле године смо поделили 12 грантова сакупљачи-
ма секундарних сировина, али нисмо успели да их окупимо и 
организујемо у удружење, како би остваривали веће приходе 
захваљујући субвенцијама које даје држава, али и легализо-
вали своју делатност”, рекао је Зоран Живковић, координатор 
пројекта, и додао да се ове године пројекат спроводи са гру-
пом сакупљача секундарних сировина који су спремни на 
удруживање.

„Циљ је да се побољша материјални положај маргинали-
зованих група. У првом делу пројекта двадесеторо сакупља-
ча је добило грантове. Биће подељено и 20 трицикала са 
колицима за скупљање секундарних сировина, а радићемо 
са четрдесет корисника. По пет трицикала биће подељено у 
граду Врању и општинама обухваћеним пројектом, а плани-
рана је и куповина пет преса које ће припадати будућем уд-
ружењу. Трицикли наредне две године не смеју да се отуђе, 
у власништву су организације, а након тога особа које их 
користе. Сакупљачи који су већ добили трицикле сада могу 
да добију резервне делове и заштитна одела. Ово је само део 
пројекта који би кроз удруживање могао корисницима да 
обезбеди повећање прихода. Субвенције државе добијали би 
они, а не откупљивачи”, каже Живковић.

Председник Друштва „Бакија Бакић“, Зоран Асановић, 
које је партнер у пројекту, рекао је да од самих Рома зависи 
да ли ће боље живети захваљујући овом пројекту.

„Зависи од тога колико су скупљачи секундарних сиро-
вина спремни да се ангажују у овом послу. Што више сиро-
вине сакупе, зарадиће више”, рекао је Асановић и нагласио 
да средства за сакупљање сировина - трицикл и приколица, 
могу да помогну Ромима, који се углавном баве скупљањем 
секундарних сировина, да опстану и не траже више помоћ 
на улици.

Један од сакупљача, Миле Асановић, каже да му је 
учешће у овом пројекту важно.

„Није баш да много зарадимо, али колико-толико може-
мо да преживимо од овог посла”, каже Миле.

Шездесетогодишњи Мемет Меметовић отац је четворо 
деце, има супругу и дванаесторо унучади. Након 29 година 
рада у „Водоградњи” остао је без посла. Већ четири године 
бави се сакупљањем секундарних сировина. 

„Посао тежак, а пара мала. Ради се, зависи колико има 
по продавницама картона. Шта је 4 динара кило! Треба ти 
1000 килограма да би месечно зарадио бар 4 хиљаде дина-
ра”, рекао је Меметовић за Телевизију „Врање”.

„Подршка сакупљачима секундарних сировина у јужној 
Србији” је пројекат који спроводе „Каритас” из Луксембурга 
финансирањем 80 посто износа и „Поречје” из Вучја са 20 
посто.

пОВЕЋАЊЕ пРИХОДА  
КРОЗ УДРУЖИВАЊЕ

Легализација рада сакупљача  
     поспешује рециклажу

Сакупљачи секундарних сировина прикупе највећи део от-
пада који се тренутно рециклира у Србији (приближно 75 одсто). 
Иако је трговина секундарним сировинама врло профитабилна 
грана, сакупљачи припадају групи најсиромашнијих становни-
ка, незапослени су и без здравственог осигурања. У просеку, са-
купљачи секундарних сировина живе 46 година, њихов радни 
дан траје 11 часова, а од продаје секундарних сировина месечно 
зараде од 10.000 до 15.000 динара. У Србији има између 35.000 
и 50.000 сакупљача секундарних сировина који на тај начин за-
рађују за живот. 

Компаративна искуства земаља у окружењу показују да 
је легализацијом рада сакупљача количина сакупљених реци-
клажних сировина порасла за 20%, а капацитет постројења за 
прераду рециклажних материјала за 25%.
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Српски лекари масовно одлазе у иностранство

Само од почетка године око 650 лекара из Србије покушало је да нађе запослење у 
иностранству. Међу њима су углавном млади лекари који чекају посао, али и специјалисти

Из Лекарске коморе Србије (ЛКС) упозоравају да 
нешто мора хитно да се предузме како би се спречио 
одлазак лекара, јер у Србији скоро 60 одсто лекара 
специјалиста старијe je од 55 година и за седам до 

десет година отићи ће у пензију, тако да ће здравствене уста-
нове остати без тог кадра. Татјана Радосављевић, директорка 
ЛКС, рекла је за „Танјуг” да је од почетка ове године око 650 
лекара тражило издавање сертификата добре праксе, који 
им је неопходан за запошљавање у иностранству.

„Једино што ми не знамо, јер нису у обавези да нас извес-
те, да ли су посао нашли и да ли су отишли из Србије. Међу-
тим, полазимо од тога да ако је неко једном донео одлуку 
да оде ван земље, покушаваће да то учини све док не буде 
успео“, нагласила је Радосављевићева. Она је упозорила да 
држава мора нешто хитно да предузме, како би се зауставио 
одлив лекара, јер анализа старосне структуре показује да је 
60 одсто интерниста, гинеколога и педијатара старије од 55 
година. За седам до десет година они ће отићи у пензију и 
настаће огроман недостатак што се тиче ових специјалности.

Тренутно у Србији имамо необичну ситуацију када су 
лекари у питању. На евиденцији Националне службе за за-
пошљавање је велики број младих лекара, али недостају 
специјалисти - патолози, анестезиолози, радиолози, а биће 
дефицитарни и педијатри и кардиохирурзи. Са друге стране, 
све више лекара одлази у иностранство. На евиденцији НСЗ 
тренутно се налази 2.387 лекара опште медицине и доктора 

медицине и 66 лекара специјалиста различитих специјално-
сти.

У првој половини ове године шест лекара је преко НСЗ 
отишло у иностранство, и то четири лекара специјалисте у 
Немачку и два у Либију. Осим НСЗ, многи на рад у иностран-
ство одлазе и преко приватних агенција за запошљавање, 
али има и оних који посао налазе преко пријатеља, рођака, 
познаника.

Директорка ЛКС је нагласила да се проблем мора сагле-
дати у целини и системски решавати, а један од начина је 
да се укине обавеза да лекар мора да ради две године пре 
почетка специјализације, као и да се размисли о поновном 
увођењу волонтерских специјализација.

„Мислим да држава сада треба да направи неку врсту 
националне стратегије како спречити одлив мозгова у ле-
карској професији. Свака забрана одласка лекара на рад у 
иностранство не би била решење. Боље плате лекара могле 
би бити излаз, али Србија то не може да понуди. Треба тра-
жити системска решења, а нека од њих су смањење времена 
чекања специјализације, увођење приватне праксе равноп-
равно у здравствени систем како би се и ту отворио простор 
за запошљавање кадрова“, навела је Радосављевићева, уз 
подсећање да овај проблем нема само Србија. Када је ушла у 
ЕУ, Пољска је за мање од три месеца остала без 6.000 лекара 
који су отишли у друге земље ЕУ да раде.

Миграције нису само наша специфичност. Лекари из Не-
мачке одлазе у Енглеску и Америку да раде и ту се отвара 
простор за запошљавање кадрова из других земаља. И Хр-
ватска се суочава са мањком лекара.

Извор: Танјуг

НЕДОСТАЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИ

Бразилу недостају лекари
Бразилске власти покренуле су програм за привлачење 

хиљада лекара из иностранства. Они би требало да попуне 
празна радна места у здравственом систему те латиноамерич-
ке земље. Унапређење квалитета здравствене заштите у Бра-
зилу један је од кључних захтева стотина хиљада Бразилаца. 
Бразилска председница Дилма Русеф изјавила је да ће овом 
иницијативом, која ће бити спроведена у складу са председ-
ничким декретом, бити обухваћено 10.000 радних места и ин-
вестиције од 1,27 милијарди долара. Влада у тој земљи је са-
општила да ће ова радна места, са месечном платом од 4.500 
долара, бити попуњена углавном бразилским лекарима, али да 
би странци такође могли добити прилику. Изабрани лекари ће 
почети да раде од средине септембра, и то углавном у сиромаш-
нијим предграђима великих градова.

„Сваки Бразилац мора имати приступ лекару. Бразилу не-
достају лекари, а уколико их немамо довољно у нашој земљи, 
тражићемо добре докторе у другим државама“, изјавила је Ру-
сефова.

Страни кандидати морају бити из земаља у којима има 
више од 1,8 лекара на 1.000 становника, као што су Шпанија, 
Португал, Аргентина или Куба.
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Друштвене мреже

„Фејсбук”, глобални феномен и највећа интернет мрежа за дружење, може бити коришћен и 
као врло ефикасан пословни алат - за маркетинг производа или услуге, објављивање вести и 

конекцију са корисницима

Уданашње време, свиђало се то нама или не, друштве-
не мреже су део свакодневног живота. Од тога како 
их користимо зависи да ли ће нам представљати 
сметњу или ће обогатити наш живот. Од тога како се 

представљамо и са каквим људима се повезујемо зависи да 
ли ће за нас интернет бити место отуђења или зближавања 
и повезивања. Ако вас профил на „Фејсбуку” или „Твитеру” 
представља баш онаквим какви јесте, ако се понашате љу-
базно и пристојно, ако сте комуникативни и показујете своја 
интересовања и размишљања, а при томе налазите времена 
за лично дружење, друштвене мреже могу само да обогате 
ваш друштвени живот. Можете да будете у контакту са љу-
дима који су далеко од вас, да сретнете добре и занимљиве 
људе које без друштвених мрежа вероватно никада не бисте 
упознали. Можете да чујете и прочитате много тога лепог, 
занимљивог и корисног.

Онлајн (енг. online) комуникација је онаква каквом је 
ви учините. Може да буде лажна и површна, а може да буде 
искрена и дубока, веома смислена. Чињеница је да је недос-
татак онлајн комуникације то што се своди само на речи, не-
достају невербални аспекти, али и поред тога може да буде 
повезујућа и искрена. 

Ко уме да цени своје време и да га правилно распоређује, 
умеће то и када је на друштвеним мрежама. Знаће да се кон-
тролише и знаће да понекад мало „губљења времена” може 
да нас релаксира и касније доведе до веће продуктивности.

Контакт са већим бројем људи може нам помоћи да 
обогатимо своје искуство, навести нас да о неким стварима 
размишљамо другачије, обезбедити информације из разли-
читих области. Бити у контакту са различитим људима може 
да значи да сте на само неколико кликова од решења пробле-
ма који бисте сами решавали дуго, а можда и безуспешно.

За друштвене мреже можемо да кажемо исто што и за 
ватру: добре су слуге, а лоши господари. Од нас зависи како 
ћемо их користити. Да ли ћемо ми користити њих или оне 
нас. 

„Фејсбук”, глобални феномен и највећа интернет мре-
жа за дружење, осим социјалних карактеристика, такође 
може бити коришћен као врло ефикасан пословни алат. Ова 
онлајн мрежа одлична је за маркетинг производа или ус-
луге, објављивање вести и конекцију са корисницима. Сајт 
Economy.rs донео је чак 32 начина за коришћење „Фејсбука” 
у пословне сврхе, у којима се налазе упутства како да отво-
рите свој профил и пословни налог који ће вам помоћи да 
представите свој производ/услугу, пласирате га, повежете се 
са свим заинтересованим клијентима и пословним партнери-
ма, осмислите и одрадите маркетинг производа и изградите 
кредибилитет фирме.

Све ово одрадићете за мање времена и уз улагање мање 
новца него да своју фирму представљате путем старих, кла-
сичних комуникацијских канала. Не само да ће вас коштати 
мање, већ ваша фирма постаје видљива на целој планети. 

Амерички гигант у области друштвених мрежа са-
општио је крајем јула да је број корисника његове апликације 
дизајниране за једноставне мобилне телефоне премашио 100 
милиона. Лансирана пре две године, апликација „Фејсбук за 
сваки телефон“ омогућава људима да се повежу на мрежу 
без обзира на то какав мобилни телефон користе. Јава апли-
кација може бити покренута са преко 3.000 различитих мо-
дела јефтинијих телефона готово сваког произвођача који 
данас постоји.

„Данас се милиони људи са тржишта у развоју, као што 
су Индија, Индонезија и Филипини, ослањају на ову техно-
логију да би се повезали путем ‚Фејсбука‘, а да не морају да 
купе скупљи телефон“, навела је ова америчка компанија. 
Апликација укључује најпопуларније ставке, као што су оба-
вештења, четовање и слике и омогућава новим корисницима 
да отворе профил и пронађу старе пријатеље.

„Фејсбук” је на крају марта имао 751 милион корисника 
који су мрежи приступали са мобилних уређаја, што је чак 54 
одсто више у односу на исти месец 2012.

добар слУга, Зао господар

Ловац на грешке
„Фејсбук” је објавио да је до сада, у оквиру Баг баунти (Bug 

Bounty) програма, са више од милион долара наградио програ-
мере из целог света који су пронашли безбедносни проблем 
- грешке у производима и инфраструктури. Компанија је овај 
програм покренула пре две године, како би доказала да пре-
дано ради на свом побољшању и побољшању безбедности по-
датака.

• 329 људи је добило награду.
• Најмлађи добитник награде има 13 година.
• Само 20 одсто награђених је из Америке.
• Највећа појединачна исплаћена награда била је 20.000 до-

лара.
• Најмања исплаћена награда износила је 500 долара.
• Поједини проналазачи багова су зарадили више од 100.000 

долара.
• Двоје награђених добило је посао у „Фејсбуковом” безбед-

носном тиму.
• Земље са највише награђених су: САД, Индија, Велика Бри-

танија, Турска, Немачка.
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Рециклажа у Србији и Европи

Произвођачи пластике из Европске уније траже да се широм блока забрани одлагање 
пластике на депоније и истичу да су Европи потребне строже одредбе о рециклажи како би се 

зауставило бацање важних сировина

Количина комуналног отпада, који у највећој мери чини 
отпад из домаћинстава, али и институција и малих преду-
зећа, разликује се од земље до земље и креће се од мање од 
400 до више од 700 килограма по становнику. У Србији се го-
дишње произведе око 2,5 милиона тона комуналног отпада, 
који би могао да замени пар стотина хиљада тона еквива-
лентне нафте. На тај начин би се остварила значајна уштеда 
енергије. Само у Београду се произведе око 1.080 тона отпа-
да дневно или 1,14 килограма по становнику. Еуростатов из-
вештај, који је поред земаља чланица обухватио и земље на 
путу ка ЕУ и три чланице Европског удружења за слободну 
трговину (ЕФТА), показује да је у 2011. години у Србији по 
становнику прикупљен 361 килограм комуналног отпада, од 
чега је 281 килограм третиран тако што је све упућено на 
депоније. Хрватска је исте године прикупила 373 килограма 
отпада по становнику и третирала 371 килограм, од чега 92% 
на депонијама, 8% је рециклирано а 1% компостиран. Сав ко-
мунални отпад прикупљен 2011. године у Македонији и БиХ 
завршио је на депонијама.

Званичне европске статистике показују да је у 2011. го-
дини у 27 чланица ЕУ прикупљено 503 килограма комунал-
ног отпада по становнику, од чега је третирано 486 килогра-
ма. На нивоу ЕУ 37% отпада завршило је на депонијама, 23% 
у спалионицама, 25% је рециклирано, а 15% компостирано.

Чланице ЕУ се разликују и по начину третирања. У Не-

мачкој се рециклира 45% укупно третираног отпада, у Ир-
ској 37%, Белгији 36%, Словенији 34%, Шведској 33%, Холан-
дији 32%, Данској 31%. Најмање се рециклира у Румунији 
(1%), а највише се компостира у Аустрији - 34% укупно тре-
тираног отпада. У Румунији и на Малти отпад се уопште не 
компостира. Компостирање је процес природног распадања 
органских материја у којем се микроорганизмима обезбеђују 
услови за разградњу са циљем добијања органског ђубрива, 
односно компоста. 

Међутим, према подацима европског огранка „Прија-
теља Земље”, рециклира се само 25% комуналног отпада, 
што је далеко мање него што је ЕУ обећала да ће урадити 
на путу ка економији која ефикасно користи ресурсе. Еко-
лошка мрежа „Пријатељи Земље Европа” наводи да око 60% 
комуналног отпада у ЕУ заврши на депонијама или у пећи-
ма за спаљивање, што доприноси повећању емисије гасова 
који изазивају ефекте стаклене баште. Европљани се посебно 
расипају са искоришћеним текстилом и 75% од 5,8 милиона 
тона текстила који се сваке године баци заврши на депонија-
ма или се спаљује, показао је извештај еколога. 

Земље са високим стопама рециклаже, попут Аустрије, 
Белгије, Немачке, Данске и Шведске, ограничиле су или 

забраниле бацање пластике на депоније, показују подаци 
Европске агенције за екологију. Произвођачи пластике из 
Европске уније траже да се широм блока забрани одлагање 
пластике на депоније и истичу да су Европи потребне строже 
одредбе о рециклажи како би се зауставило бацање важних 
сировина. Удружење произвођача пластике, такође, подржа-
ва иницијативе усмерене на промовисање рециклирања и 
залаже се за формирање шенгенског простора за отпад, како 
би се подстакле прекограничне испоруке материјала за ре-
циклирање до постојећих или неискоришћених погона. 

Све већа употреба пластике у ЕУ и недовољно рецикли-
рање тог материјала у бројним земљама подстакли су вели-
ки број организација да почну борбу за поправљање стања. У 
јуну је Европска еколошка служба, група са седиштем у Бри-
селу која води еколошке кампање, од Комисије тражила да се 
уведу таксе на пластични отпад и забрани бацање пластике 
на депоније.

Једна од могућности у борби с пластиком, коју корис-
те Немачка и још неке земље, јесте увођење накнаде за ре-
циклирање пластичних флаша. Произвођачи пластике су 
резервисани према увођењу пореза на пластику и верују 
да би забрана бацања пластике и већа рециклажа највише 
допринели да се искоришћена амаблажа и боце поново врате 
у употребу.

Пластични отпад представља све већи проблем и од по-
четка 21. века произведено је пластике колико у претходних 
100 година. Производња пластике у Европи чинила је из-
међу 1950. и 2008. године четвртину глобалне годишње про-
изводње од 1,5 милиона тона. Према неким проценама, до 
средине века тражња пластике у свету биће утростручена. 
Еколошке групе подржавају залагања за развој индустрије 
рециклаже и нулту толеранцију за пластични отпад на депо-
нијама, али нису подржали залагања произвођача за спаљи-
вање пластике која се теже рециклира у сврху производње 
енергије.

Чланице ЕУ рециклирају у просеку између 15% и 40% 
искоришћених пластичних боца и амбалаже. Произвођачи 
пластике предлажу и да се пластика која се тешко рецик-
лира спаљује у циљу производње енергије. Индустрија плас-
тике, подстакнута делом и високим и колебљивим ценама 
нафте која је кључна сировина у производњи пластике, жели 
да се Европска комисија определи за забрану одлагања плас-
тичних боца и паковања од пластике на депонијама до 2020. 
године.

А.Б.

ЗабриЊавајУЋа сТаТисТиКа
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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)


