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Европска асоцијација  
аграрних Економиста

ГДЕ ЈЕ ШАНСА СРПСКЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Прилику за повећање конкурентности на све захтевнијем 
светском пољопривредном тржишту Србија може да тражи 
у узгоју аутохтоних сорти и раса, промоцији укуса домаће 
хране или јефтиној радној снази

ЕнЕргЕтска ситуација у србији и 
обновљиви извори ЕнЕргијЕ

ЈЕДИНСТВЕНО 
ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ
У наредном периоду Србија ће морати да подигне цену 
електричне енергије на економски одржив ниво. Уз БиХ 
и Македонију, наша земља је једина у региону која није 
почела да користи потенцијале обновљивих извора

почЕла je школска година

ОТПУШТАЊА  
(НЕ)ЋЕ БИТИ
Потребно је вратити изгубљено поверење у просвету, 
васпитање и науку - каже нови министар просвете 
Томислав Јовановић
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ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТЕНРСТВО  
И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ КАО  

РАЗВОЈНА ШАНСА
Своју прилику Србија може да тражи у узгоју аутохто-

них сорти и раса, промоцији укуса домаће хране или јефтиној 
радној снази - поручују учесници 135. семинара Европске 
асоцијације аграрних економиста, који је недавно одржан у 
Београду. Доха преговори, изазови глобалне пољопривредне 
трговине и будућност мултилатералног трговинског система 
Светске трговинске асоцијације, само су неке од покренутих 
тема. Ово је веома важно за Србију због чињенице да још нису 
окончани преговори о поновном пријему наше земље у СТО, а 
и због тога што поглавље о пољопривреди представља важан 
сегмент у процесу преговора о прикључењу Србије Европској 
унији. Председник Друштва агроекономиста Србије др Ми-
ладин Шеварлић оценио је да је највећи проблем аграра у Ср-
бији то што је уништен задружни систем, који је штитио инте-
ресе пољопривредника. По њему, решење проблема могао би 
да буде модел јавно - приватног партнерства кроз изградњу 
30 центара за откуп, дораду, прераду и пласман пољоприв-
редних производа у Србији.

У наредном периоду Србија ће морати да подигне цену 
електричне енергије на економски одржив ниво који омо-
гућава инвестиције у изградњу нових енергетских објеката и 
одржавање постојеће мреже, што је неопходно за енергетску 
безбедност земље. Достизање економског нивоа цене струје 
предвиђено je Стратегијом развоја енергетике Србије до 2025. 
године. После најновијег септембарског поскупљења, цене 
гаса у Србији су приближне тржишним и ценама у региону и 
Европи, али још има простора за рационализацију трошкова 
Србијагаса – најавио је Гордан Танић, руководилац Сектора 
за екномско-финансијске послове Агенције за енергетику 
Србије (АЕРС) на скупу о енергетској ситуацији у Србији и 
будућности обновљивих извора енергије, који је организовао 
Конференцијски центар листа Данас. Недостатак електрич-
не енергије, посебно у зимском периоду, Србија би могла да 
надомести кроз обновљиве изворе енергије. Иако уз БиХ и 
Македонију, наша земља једина у региону није почела да ко-
ристи могућности оваквог начина добијања енергије, очекује 
се да ће Србија наредних година добити неколико стотина ме-
гавата централа за производњу струје из обновљивих извора, 
захваљујући великом потенцијалу и примени строжих еко-
лошких критеријума. Изненадне измене Закона о енергети-
ци, споро доношење подзаконских аката и проблем лажних 
пројеката стоје на том путу.

За око 860.000 основаца и средњошколаца у Србији про-
текле недеље је почела школска година, овог пута без штрајка 
просветних радника. У клупе је село око 71.000 првака, док 
је први разред средњих школа уписало око 7.000 ђака мање 
него прошле године. Иако се број ђака константно смањује, у 
просвети и науци нема вишка запослених и отпуштања неће 
бити, потврђује нови министар просвете, науке и технолош-
ког развоја Томислав Јовановић. Он је става да треба изврши-
ти другачију расподелу унутар образовног система како не 
би било вишка запослених. Јовановић је истакао да је приори-
тет његовог рада враћање изгубљеног поверење у просвету, 
васпитање и науку и да ће уз тимски рад у министарству и у 
сарадњи са Владом Србије деловати превентивно и доносити 
одлуке „испред времена“.

Редакција



Раст индустријске производње и извоза

Добри резултати спољне трговине последица 
су производње и извоза ”Фијат аутомобила 
Србија”, али и произвођача делова за 
аутомобиле и електричних машина и апарата

Индустријска производња је у јулу, према подацима 
Републичког завода за статистику, остварила раст 
од 2,0% и у односу на исти месец претходне године 
била је виша за 12,5%. Посматрано према структури, 

прерађивачка индустрија је забележила међугодишњи раст 
од 11,2%, док је раст у секторима рударства и снабдевања 
електричном енергијом, гасом и паром износио 2,2% и 22,2%, 
респективно.

Прерађивачка индустрија је, према десезонираним по-
дацима, у јулу забележила раст од 0,7%. У оквиру прерађи-
вачке индустрије, највећи позитиван допринос укупној ин-
дустрији потиче од производње хране, производње моторних 
возила и осталих прерађивачких делатности. С друге стране, 
највећи негативан допринос укупној индустрији дала је про-
изводња дувана.

Међугодишње посматрано, према подацима Републич-
ког завода за статистику, промет робе у трговини на мало је 
у јулу био реално нижи за 4,0. Према подацима Републичког 
завода за статистику, робни извоз је у јулу достигао рекордно 
висок ниво од 1,1 милијарду евра, чиме је остварена покри-
веност увоза извозом од чак 81%. Према десезонираним по-
дацима Републичког завода за статистику, у јулу је остварен 
раст извоза робе у еврима у односу на претходни месец од 
8,2% и пад увоза од 0,5%. Међугодишње посматрано, у јулу је 
робни извоз, изражен у еврима, повећан за чак 44,3%, а увоз 
за 7,9%. Најзначајнији извозни производ у јулу били су ауто-
мобили, а остварен је и знатан извоз пшенице и ауто-делова.

Највећи утицај на раст индустријске производње у јулу 
2013. године, у односу на јун 2012. године, имале су произ-
водња моторних возила и приколица, производња струје, де-
ривата нафте, основних фармацеутских производа и препа-
рата и производња хемикалија и хемијских производа.

Од почетка године до краја јула, Србија је извезла робу 
у вредности од шест милијарди евра, што је за 24 процента 
више него у истом периоду претходне године. Увезена роба 
вредела је 8,7 милијарди евра, што је за 2,9 процената више 
него у истом периоду прошле године. Седмомесечни дефицит 
у трговини са светом од 2,6 милијарди евра био је мањи за 
26,1%, а остварена је и рекордна покривеност увоза извозом 
од 64,7%, у поређењу са прошлогодишњих 57,8 процената.

Никад бољи резултати спољне трговине последица 
су производње и извоза „Фијат аутомобили Србија“, али и 
произвођача делова за аутомобиле и електричних машина 
и апарата. Тако прва три места на извозној листи Србије у 
јулу заузимале су различите врсте аутомобила са укупном 
вредношћу од 199 милиона долара, док су делови и прибор за 
моторна возила са 185 милиона били први увозни производ.

Подаци Републичког завода за статистику показују да 
на извозној листи следи пшеница са 39 милиона долара, док 
је извоз сетова проводника за авионе, возила и бродове изно-
сио 33 милиона.

Следећи на листи су, такође, аутомобили и то са 
паљењем свећицом, до 1.000 кубика, које смо извезли за 28 
милиона долара, нове спољне гуме за аутомобиле извезли 
смо за 27 милиона, а следи извоз електричне енергије са 25 
милиона долара.

На извоз хулахоп чарапа отпада 22 милиона долара, а 
последње место међу првих 10 извозних производа припада 
деловима за ротационе електричне машине са 21 милионом 
долара.

На другом месту увозне листе је сирова нафта са вред-
ношћу од 108 милиона долара, на трећем лекови за малопро-
дају са 44 милиона, док је на увоз природног гаса потрошено 
39 милиона.

Гасна уља смо увезли за 37 милиона долара, следи увоз 
дизел аутомобила преко 1.500, али испод 2.500 кубика са 20 
милиона, на увоз мобилних телефона потрошено је 19 мили-
она, а увоз осталих производа за исхрану износио је 18 ми-
лиона.

Кутије, сандуке и гајбе од пластике смо увезли за 17 ми-
лиона долара, а последње место увозне листе припада увозу 
делова за ротационе електричне машине са 16 милиона до-
лара.

СТАТИСТИКА 
ОХРАБРУЈЕ
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Енергетска ситуација у Србији и обновљиви извори енергије

У наредном периоду Србија ће морати да подигне цену електричне енергије на економски 
одржив ниво који омогућава инвестиције у изградњу нових енергетских објеката и 

одржавање постојеће мреже. Уз БиХ и Македонију, наша земља је једина у региону која није 
почела да користи потенцијале обновљивих извора

„Цена струје у Србији је најнижа у Европи и испод 
је одрживог и развојног нивоа и зато је неопходно 
да она порасте или ће бити угрожене инвестиције  

 Електропривреде Србије и изградња нових електра-
на које су неопходне за енергетску безбедност земље. Цена 
би за две до три године требала да достигне тржишну, која 
би, да се сада уради корекција била већа за 20 до 30 одсто 
од тренутне“, изјавио је Гордан Танић, руководилац Сектора 
за екномско - финансијске послове Агенције за енергетику 
Србије (АЕРС) на скупу о енергетској ситуацији у Србији и 
будућности обновљивих извора енергије, који је организовао 
Конференцијски центар листа Данас. 

Либерализација тржишта
Танић није могао да прецизира колико ће тачно то по-

скупљење бити, али је додао да је достизање економског ни-
воа цене струје предвиђено Стратегијом развоја енергетике 
Србије до 2025. године.

„На раст цене ће сходно директивама ЕУ утицати и укљу-
чење еколошких ефеката, као трошкова за развој обновљивих 
извора енергије и неопходну замену старих капацитета“, ка-
зао је Танић и напоменуо да најпре треба изместити социјал-
ну компоненту из енергетског сектора и да је Влада Србије 
зато донела Уредбу о енергетски заштићеном потрошачу која 
ће бити измењена до краја ове године.

„Неопходно је да се прво заштите социјално угрожени 
слојеви становништва, али и да се обезбеди она цена која ге-
нерише профит електроенергетској компанији, што ће омо-
гућити и пуњење буџета. Цене струје за велике индустријске 
потрошаче од почетка ове године више нису регулисане, већ 
тржишне“, казао је Танић и додао да ће од наредне године ли-
берализација тржишта електричне енергије и тржишне цене 
важити и за потрошаче на средњем напону, а од 2015. и за 
мале потрошаче и грађане, уколико то буду желели.

Према његовим речима, 2014. треба да заживи и српска 
берза електричне енергије која ће бити повезана са регио-
налним берзама и преко које ће се трговати струјом.

Танић је додао да су цене гаса у Србији, после најновијег 
септембарског поскупљења, приближне тржишним и цена-
ма у региону и Европи, али да још има простора за рациона-

ЈЕДИНСТВЕНО  
ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ

Цене струје и гаса у Србији
Цена струје у Србији која је од августа порасла за око 11 

одсто за домаћинства и 12,8 одсто за привреду и даље је међу 
најнижим у региону и Европи. Након поскупљења, просечна 
цена струје без ПДВ-а за домаћинства износи 6,14 динара (5,35 
евроценти) по киловат-часу, а за индустрију 5,85 динара (5,09 
евроценти) за киловат-час. Гас је поскупео од 1. септембра 4,4 
одсто и кошта 46,3 динара по кубном метру.
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лизацију трошкова Србијагаса, што утиче на снижење цена 
гаса, на чему ће Агенција убудуће радити.

„Предност коју Србија има у односу на друге земље је то 
што је договорено са руским Гаспромом да не плаћамо пе-
нале на уговорене, а неповучене количине гаса, а све друге 
земље то плаћају, али је лоше што су транзитне таксе кроз 
Мађарску и даље високе“, закључује Танић.

Неискоришћени потенцијали
Генерални директор огранка британске консултантске 

куће Парсонс Бринкерхоф (Parsons Brinkerhof) у Србији Горан 
Вукојевић је изнео податак да се у Србији тренутно 53 одсто 
струје добија из термоелектрана, 39 одсто из хидроелектра-
на, 4,5 одсто из термоелектрана - топлана, док укупни солар-
ни капацитети износе само пола мегавата, а толико је до сада 
инсталисано и ветрогенераторских капацитета.

„Нажалост, Србија је, уз БиХ и Македонију, једина у ре-
гиону која није почела да користи потенцијале обновљивих 
извора“, рекао је Вукојевић и додао да у Хрватској већ постоји 
130 мегавата инсталисаних капацитета, у Бугарској 700, Ру-
мунији 2.000, Албанији 100 мегавата, а и у Европској унији се 
до 2020. године предвиђа раст улагања у обновљиве изворе, 
тим пре што је појефтинила енергетска опрема за обновљиве 
изворе.

„Очекујем да ће Србија наредних година добити неко-
лико стотина мегавата централа за производњу струје из 
обновљивих извора енергије, захваљујући великом потен-
цијалу и примени строжих еколошких критеријума. Србија 
има актрактивне подстицајне цене (фид-ин тарифе) за про-
изводњу струје из обновљвих извора енергије. То је привукло 
и шпекуланте који су очекивали брзу зараду“, нагласио је 
Вукојевић и додао да је до 2011. године била пријављена из-
градња централа снаге 2,6 гигавата за коришћење обновљи-
вих извора енергије, највише из енергије ветра, а заинтере-
совани су и за мале хидоелектране, соларне и постројења на 
биомасу. 

Према његовим речима, Србија има велики потенцијал 
у ветру и без икаквих улагања на постојећу мрежу могло би 
да се повеже 900 мегавата ветрогенератора, док би уз мини-
мална улагања у преносну мрежу могло да се повеже чак 
2.000 мегавата.

Спутана енергија ветра
Директорка Српског удружења за енергију ветра (Sewea) 

Ана Брнабић нагласила је да чланице тог удружења наме-
равају да у Србији у наредних пет до седам година инвес-
тирају 1,5 милијарди евра у ветропаркове капацитета 1.000 
мегавата, али да домаћи прописи то отежавају. Оценила је да 
модел уговора о откупу струје од повлашћених произвођача 
спречава пројекте веће од пет мегавата, пошто међународне 

финанијске институције не сматрају да је довољна гаранција 
да би одобриле кредите за те пројекте.

„Тај проблем би требало да реше Министарство енерге-
тике и банке, како би се омогућио почетак улагања у ветро-
паркове у Србији. Проблем за инвеститора представља и 
тумачење закона по којем приључак за ветроелектране 
гради Електромрежа Србије, а то може да потраје и годи-
нама, а енергетска дозвола важи само две године, плус још 
једну годину за добијање употребне дозволе. Ако у том року 
не изграде електране, инвеститори губе повлашћени статус 
произвођача“, рекла је Брнабић и додала да велику тешкоћу 
представља и несигуран законски оквир и изненадне измене 
Закона о енергетици, споро доношење подзаконских аката и 
што инвеститори не могу да учествују у радним групама за 
измену тих регулатива. Она је указала и на проблем лажних 
пројеката који су добили дозволе локалних самоуправа за из-
градњу, а не од Министарства грађевинарства.

„Пет пројеката ветропаркова снаге 36 мегавата је добило 
привремени статус повлашћеног продавца струје. Иако су у 
појединим случајевима дозволе укинуте, ти ветропаркови и 
даље заузимају део ионако мале квоте од 500 мегавата за 
субвенционисану производњу струје из енергије ветра у Ср-
бији“, рекла је Брнабић.

Препреке за инвестирање
Шеф економског одељења Амбасаде САД у Србији Деј-

вид Кшивда рекао је да је Министарство енергетике доста 
урадило на формирању законодавног оквира за улагање у 
обновљиве изворе енергије, али да је потребна још боља са-
радња ресорног министарства са финансијским институција-
ма и инвеститорима.

„Америчка компанија Континентал винд пауер 
(Continental Wind Power) планира да у Ковину гради ветро-
парк снаге 140 мегавата у који ће бити уложено око 280 ми-
лиона евра“, навео је он и додао да још постоје неке препреке 
за инвестирање за које се нада да ће ускоро бити отклоњене. 
Србија до 2020. године треба да повећа удео обновљивих из-
вора енергије у укупној производњи са 21 одсто из 2009. на 
27 одсто. Кшивда процењује да ће бити потребно 1.100 мега-
вата нових капацитета, од чега је предвиђено да се из енер-
гије ветра добије 500 мегавата.

Александар Стојков, директор ВИП фонда из Војводине, 
рекао је да се свест локалне самоуправе мења и да у Војводи-
ни уводе ИСО стандарде како би могли да прате документа-
цију коју инвеститори подносе.

„Често и инвеститори сами себи праве проблеме јер не 
подносе комплетну документацију или да би уштедели мало 
новца, не ангажују адекватне пројектанте“, рекао је Стојков. 
Он је нагласио да када инвеститор дође у јединицу локалне 
самоуправе, службеник мора са њим да направи тачан редо-
след корака који морају да се предузму како би се пројекат 
реализовао и да мора да испрати пројекат и помогне инвес-
титору и ургира ако настану проблеми.

А.Б.
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„Уусловима глобализације привреде и либерализа-
ције трговине пољопривредним и прехрамбеним 
производима, кључна тачка постаје повећање 
конкурентности националних привреда, па смо 

за тему овогодишњег семинара одабрали изазове које овај 
неумитан процес поставља“, нагласио је Миладин Шевар-
лић, председник Асоцијације аграрних економиста Србије, 
на свечаном отварању 135. семинара Европске асоцијације 
аграрних економиста (European Association of Agricultural 
Economist), који је крајем августа одржан у Народној 
Скупштини Србије. Скуп је организовало Друштво агроеко-
номиста Србије (ДАЕС) уз подршку Српске академије наука 
и уметности (САНУ), Пољопривредног факултета у Београду, 
Економског факултета из Суботице и Високе пословне школе 
струковних студија у Новом Саду.

Профилисање аграрне производње
Семинар је окупио преко 150 стручњака из области аг-

рарне економије из скоро свих земаља света, а главна тема 
овогодишњих предавања и радионица били су Доха прегово-
ри, изазови глобалне пољопривредне трговине и будућност 
мултилатералног трговинског система Светске трговинске 
асоцијације. За Србију је ова тема посебно значајна и због 
чињенице да још нису окончани преговори о поновном прије-
му наше земље у СТО.

Председник Српске академије наука и уметности Ни-
кола Хајдин, указао је на значај производње довољно хране 
у свету и Србији, као и на могућности њеног промета. Он је 
додао да је важно што се семинар одржава у овом тренутку, 
јер поглавље о пољопривреди представља важан сегмент у 
процесу преговора о прикључењу Србије Европској унији.

„Данашњи свет карактеришу четири незаустављива 
процеса, глобализација привреде, науке, медија, култу-
ре, затим либерализација трговине и цена, између којих и 
пољопривредно - прехрамбених производа, што је и тема 
овог семинара, ширење информационих технологија и био-
технологија која је у успону. Сазнања и информације којима 

располажу агроекономисти широм света биће драгоцени за 
нашу академску и професионалну јавност, али ће размена 
искустава бити обострано корисна“, рекао је Хајдин и подсе-
тио да је САНУ пре две године поново отворила Одбор за село, 
један од најмлађих али и најатрактивнијих одбора.

Милан Простран, саветник у Привредној комори Србије 
(ПКС), оценио је да је овај скуп значајан, јер ће дати одговоре 
на питања куда иде пољопривреда и прехрамбена индус-
трија у време европских интеграција. Према његовим ре-
чима, од скупа очекује да наговести где би била шанса за 
српску пољопривреду, како би врло брзо могло да се почне са 
профилисањем аграрне производње.

„Храна има значајну улогу у глобалним кретањима. 
Србија што пре треба да увиди где би била њена шанса на 
све пробирљивијем и захтевнијем светском пољопривред-
ном тржишту, а посебно у Европској унији, чији члан жели 
да постане. Шанса домаћег аграра могла би бити у произ-
водњи све траженије вуне, али и производњи биљних влака-

Семинар Европске асоцијације аграрних економиста

Прилику за повећање конкурентности на све захтевнијем светском пољопривредном 
тржишту Србија може да тражи у узгоју аутохтоних сорти и раса, промоцији укуса домаће 
хране или јефтиној радној снази

ГДЕ ЈЕ ШАНСА СРПСКЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

Последице неуређеног тржишта
Председник Друштва агроекономиста Србије Миладин Ше-

варлић оценио је да су протести незадовољних пољопривредни-
ка последица потпуно неуређеног тржишта. На тржишту, како 
каже има много посредника и непостојања правих веза између 
примарне производње и прехрамбене индустрије. Он сматра да 
је највећи пробем аграра у Србији то што су пољопрвредници, 
а посебно породична пољопривредна газдинства препуштена 
сама себи, док је истовремено задружни систем који је некада 
штитио њихове интересе потпуно уништен.

„Пољопривредна производња без прераде и промета не 
може да егзистира, јер профит се не остварује на њиви и шта-
ли, већ у преради, доради и пласману“, рекао је он новинарима 
у Скупштини Србије поводом протеста пољопривредника који 
су незадовољни откупном ценом својих производа. Решење 
проблема незадовољних пољопривредника види у моделу 
јавно - приватног партнерства које би омогућило изградњу 30 
центара за откуп, прераду, дораду и пласман пољопривредних 
производа. Шеварлић сматра да би на тај начин у већем обиму 
била концентрисана понуда малих произвођача, регионално би 
били препознатљиви, имали би стандарде квалитета, а кључно 
је што би се на тај начин елиминисали многобројни посредници 
између примарних произвођача и потрошача.
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на од лана, конопље или рицинуса. Такође, Србија би требало 
да утврди да ли шансу за повећање конкурентности треба 
тражити у узгоју аутохтоних сорти и раса, промоцији укуса 
домаће хране или јефтиној радној снази“, казао је Простран и 
додао да управо ЕУ активно подстиче поједине чланице да се 
што више баве одређеном производњом, попут производње 
сунцокрета у Бугарској или мака у Чешкој.

Императив трећег миленијума
Председник Друштва агроекономиста Србије др Ми-

ладин Шеварлић оценио је да је највећи проблем аграра у 
Србији, то што је уништен задружни систем, који је штитио 
интересе пољопривредника.

„Решење проблема могао би да буде модел јавно - при-
ватног партнерства кроз изградњу 30 центара за откуп, 
дораду, прераду и пласман пољопривредних производа у 
Србији. У савременим условима повећање конкурентности 
националних агропривреда постаје императив у трећем ми-
ленијуму“, рекао је Шеварлић и додао да је стручна размена 
знања и искустава угледних агроекономских стручњака из 
Европе и света од посебног значаја за Србију, због чињенице 

да још нису окончани преговори о поновном пријему наше 
земље у Светску трговинску организацију. Миладин Шевар-
лић је казао да ће скуп показати колико је Србија хедикепи-
рана тиме што није члан Светске трговинске организације, 
али и тиме што није чланица Европске уније (ЕУ).

Шеварлић је на отварању скупа најавио да ће на семи-
нару домаћи стручњаци, уз учешће највећих експерата из 
иностранства поред осталог моћи да чују секторске анали-
зе из области индустријског биља, воћарства и повртарства, 
као и предавања о утицају цена млека на светском тржишту 
на тржиште у Србији. Речи је било и о тржиштима хране и 
пољопривредних производа на земље у развоју, али и о про-
менама на међународном тржишту вина.

„Тема о којој ћемо расправљати је веома актуелна не 
само за европску већ и светску пољопривреду, а посебно за 
пољопривреду земаља у транзицији, у које спада и Србија“, 
рекао је Шеварлић.

Председник УО Друштва агроекономиста Србије др Да-
нило Томић подсетио је да ће првог јануара 2014. године бити 
завршена либерализација за све индустријске производе по-
реклом из ЕУ и за највећи број пољопривредних производа.

„Једино решење за опстанак пољопривредника Србије 
је да подигну конкурентност на свим нивоима - знања, про-
извода, предузећа и фарми, као и државе, односно аграрног 
буџета“, закључио је он.

У току рада семинара промовисана је и монографија 
„Аgri-food sektor in Serbia“ коју су радили аграрни економи-
сти и рурални социолози Србије, издавач је ДАЕС, а суизда-
вач Одбор за село САНУ. 

A.Б.

Продаја земљишта
Србија је 1. септембра добила статус придружене земље ЕУ, 

када је аутоматски на снагу ступио и Споразум о стабилизацији 
и придруживању. У члану 63 тачка 2 овог споразума дефиниса-
но је да Србија у року од четири године од тренутка ступања на 
снагу ССП мора да усклади одредбе Закона о пољопривредном 
земљишту, односно осигура исти третман правним и физичким 
лицима ЕУ какав имају грађани Србије по питању власништва 
над земљом и непокретностима. Постоје очекивања од надлеж-
них да се на неки начин изборе за решење које би одложило при-
мену дела Споразума са ЕУ о стабилизацији и придруживању 
који се односи на продају земљишта странцима пре уласка у 
Европску унију. Према анализама струке, Србија је 2008. године 
прихватила веома неповољне услове продаје земљишта стран-
цима, јер је тадашња власт веровала да би Србија 2016. године 
могла да постане пуноправни члан ЕУ. Дакле, ако се у међувре-
мену нешто не промени, куповина би могла да почне већ од лета 
2017. године. Влада Србије, према изјавама званичника ипак ће 
покренути иницијативу да се тај рок продужи.

Према изјави државног секретара Министарства 
пољопривреде Данила Голубовића, већ је покренута  иниција-
тива да тек осам година након уласка Србије у Европску унију 
странци могу да купују пољопривредно земљиште. Нажалост, 
одредбе Споразума о стабилизацији и придруживању сада није 
могуће мењати. Ипак Србија би током приступних прегово-
ра могла да покуша нешто да промени. Тако је и Хрватска из-
дејствовала мораторијум од седам година, Пољска 12, а Мађар-
ска је отишла најдаље и забранила продају иако тиме крши све 
постулате Европске уније.
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Пут до радног искуства

Послодавци по правилу имају позитиван 
став према свакој врсти радног искуства, 

било то пружање испомоћи, волонтерски рад, 
стручна пракса или нешто друго

Да ли вам се већ десило да видите оглас за посао за 
који верујете да бисте га одлично обављали, али 
послодавац инсистира на поседовању три или више 
година радног искуства? Или да успешно прођете  

 кроз неколико кругова разговора за посао који на 
крају ипак добије кандидат са већим радним искуством, 
иако бисте га ви можда боље обављали од њега?

Ово је свакако један од најчешћих проблема већине мла-
дих људи у Србији који су у потрази за послом. Нажалост, 
сваке године у Србији дипломира значајан број младих који 
се никада нису срели са практичним радом и ово им постаје 
једна од највећих препрека на путу до посла. Дипломирани 
студенти медицине који никада нису били у додиру са па-
цијентом, дипломирани правници који никада нису ушли у 
судницу и тако даље, права су слика неискусних почетника.

Приликом конкурисања за посао, од кандидата се готово 
увек очекује мање или више неког радног или практичног 
искуства. При томе, циљ није само попунити биографију са 
што више референци и задовољити критеријуме поставље-
ног огласа. Неопходно је да кроз практичан рад стварно 

стекнете вештине које ће вас оспособити не само да дођете до 
жељеног посла, него и да га задржите, тако што ћете га добро 
и квалитетно обављати.

Послодавац који прими новог радника без искуства 
просечно је на губитку прва три месеца, затим наредна три 
месеца није ни на добитку ни губитку, и тек након тих шест 
месеци почиње да остварује зараду и корист од рада новог 
запосленог. Ово је разлог због којег послодавци често зазиру 
од запошљавања радика без претходног искуства. У већини 
земаља Европске уније овај проблем је решен тако што се 
стручна пракса за студенте организује већ током студија, а 
за овај рад студенти добијају и одговарајућу новчану накна-
ду. То је такође прилика за све вредне студенте да буду при-
мећени и да добију шансу за стално запослење у компанији у 
којој су обављали праксу.

Зато је веома битно да кандидати, када се појаве на раз-
говору за посао имају неку врсту праксе у својој биографији. 
Послодавци по правилу имају позитиван став према свакој 
врсти радног искуства, било то пружање испомоћи, волон-
терски рад, стручна пракса или нешто друго.

Да бисте повећали себи шансе за запослењем и до-
бијањем жељеног посла, морате о томе мислити и пре него 
што дође до тога. У току студија потребно је користити сваку 
прилику, иако она није везана за област којом се бавите, као 
што је помагање и организовање неких већих манифеста-
ција, фестивала, спортских догађаја, на којима је свака по-
моћ добродошла и на којима можете стећи организационе и 
комуникационе способности.

Након завршетка студија не треба само тражити висо-
ко плаћени посао у струци, него користити сваку прилику 
за стицање радног искуства, са или без новчане накнаде, 
која би касније повећала шансе за добијање жељеног посла. 
Схватићете да је често лакше прво радно искуство стицати 
на мање стресном и чак неплаћеном послу, који вам касније 
обезбеђује самопоуздање и способност да истрајете на дру-
гом захтевнијем и професионално можда значајнијем послу.

Инфостуд

слика  
нЕискусних  
почЕтника

Да ли сте имуни на критику?
Није лако бити критикован. То је знак да се некоме није 

допало ваше понашање, неки ваш поступак, став... Неки људи 
током времена схвате да је немогуће помирити сва мишљења и 
престану да се превише узбуђују око тога. Неки, опет, не. Треба 
увек имати на уму стару латинску пословицу: Многима би се 
допао, да се ниси трудио допасти се свима. Једноставно, треба 
прихватити чињеницу да не могу сви људи бити одушевљени 
вашом личношћу.

Међутим, не треба се према свакој критици односити рав-
нодушно. Чак и када је злонамерна, критика није нужно без-
вредна. Често нисмо у стању да одмах схватимо шта нам неко 
поручује на тај начин. То је разумљиво, пошто нисмо свесни 
чињеница због којих нас критикују. Зато је важно избећи емо-
тивну реакцију и одмах реаговати. Није свака критика атак на 
нашу личност. Штавише, ако критику прихватимо хладне главе, 
сигурно можемо научити нешто што нисмо знали или нисмо 
успели сами да приметимо. Најтеже је видети оно што нам је 
најочигледније и стално присутно, а то смо ми сами. Из тог раз-
лога, добра критика злата вреди. Не само да нам може помоћи 
у послу, ако смо проницљиви и сузбијемо сујету, већ нам може 
открити мане којих нисмо свесни и помоћи нам да постанемо 
бољи људи. Као и добар савет, критика вреди онолико колико је 
човек у стању да уважи туђе мишљење.

Најважније је направити баланс између сопственог и туђег 
мишљења. Уколико сте стално равнодушни према ономе што 
вам други говоре можете пропустити да сазнате много тога о 
себи. С друге стране, ако придајете значај свакој упућеној кри-
тици непотребно оптерећујете себе стварима које нису у вашој 
моћи.
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На основу анекса споразума бр. 0708-101-1/13 од 02.09.2013. 
године о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији 
програма или мера активне политике запошљавања, између 
Националне службе за запошљавање и Општине Лајковац, 
Национална служба за запошљавање - Филијала 
Ваљево у сарадњи са Општином Лајковац расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ 
РАДОВА

У 2013. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања 
која предвиђа одобравање средстава за запошљавање 
незапослених лица са евиденције Националне службе 
за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) 
и подразумева спровођење активности које предузима 
послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ 
остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција 
и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и 
изградња путева и др.).
Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у 
стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних 
способности незапослених.
Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, 
кога одређује Национална служба по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање Општине Лајковац на 
основу јавног конкурса.
Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.
Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за 
спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног 
рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Национална служба исплаћује 
послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених 

лица;
- трошковe спровођења јавних радова и
- трошкове обуке.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
1. Исплату нето зараде незапосленим лицима 

укљученим у јавне радове, у висини од:
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих 

пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне 
спреме;

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном 
стручне спреме;

- 25.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса, за лица са V и VI степеном 
стручне спреме;

- 26.000,00 динара увећане за износ припадајућих 
пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне 
спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада 
незапослених лица укључених у јавне радове, у 
висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец 
ангажовања.

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по 
лицу у висини од:

- 1.500,00 динара за спровођење јавних радова у 
области социјалних, хуманитарних, културних и 
других делатности;

- 3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне средине и природе.

4. Накнада трошкова организовања обуке.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата 
јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се 
организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном 
програму послодавца или програму образовне установе.
Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду 
за организовање обуке, у једнократном износу од 50.000,00 
динара по јавном раду.
Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди 
исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси 
Национална служба, и то: трошкове доласка и одласка са 
рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у 
јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у 
периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику 
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене 
овим јавним конкурсом и плаћање разлике доприноса за 
обавезно социјално осигурање на утврђену разлику зараде.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних, културних и других 

делатности:
здравствено - васпитне активности - превенција 
и помоћ старима, социјално угроженим лицима, 
особама са инвалидитетом, заштита и oчување 
културног наслеђа и археолошких налазишта, послови 
у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој 
делатности, послови ажурирања база података и 
други послови;

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:
уређење и изградња путева и путних појасева, 
насипа, канала, пруга, мостова, реконструкција 
канализационе и водоводне мреже и других објеката 
од општег интереса, уређење месних заједница, 
уређење ромских насеља - побољшање услова 
становања и други послови;

- одржавања и заштите животне средине и 
природе:
санација дивљих депонија, чишћење и одржавање 
обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, 
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и 
заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, 
монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним 
дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових 
депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада 
и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова 
имају:

- органи територијалне аутономије и органи јединице 
локалне самоуправе

- јавне установе и јавна предузећа
- привредна друштва
- предузетници
- задруге
- удружења грађана.

Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада 
послодавац може да оствари под условом да:

- запошљава првенствено незапосленог који се 
теже запошљава (корисници новчане социјалне 
помоћи, млади, вишак запослених, старији од 50 
година, дугорочно незапослени, незапослени без 
квалификација или нискоквалификовани, особе са 
инвалидитетом, припадници ромске националности, 
рурално становништво, жене, избегла и расељена 
лица, повратници према Споразуму о реадмисији, 
деца без родитељског старања, жртве породичног 
насиља и трговине људима, самохрани родитељи и 
родитељи деце са сметњама у развоју);

- је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и 
динамику активности јавног рада (термин план);

- је измирио уговорне обавезе према Националној 
служби, осим за обавезе чија је реализација у току.
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Документација за подношење пријаве:
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису 

у регистар, уколико подносилац пријаве није 
регистрован у АПР;

- мишљење Локалног савета за запошљавање 
Општине Лајковац или мишљење надлежног органа 
територијалне аутономије или локалне самоуправе 
о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

- фотографије места извођења јавног рада - за јавне 
радове који се спроводе у области одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и 
заштите животне средине и природе (максимално три 
фотографије за сваку локацију);

- списак лица корисника услуга - за подносиоце 
јавних радова из области социјалних и хуманитарних 
делатности;

- интерни програм обуке послодавца или програм 
образовне установе - уколико послодавац извођач 
јавног рада организује обуку;

- доказ о учешћу у финансирању, уколико се 
спровођење јавних радова финансира од стране 
надлежног органа територијалне аутономије, локалне 
самоуправе или из других извора.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два 
примерка, надлежној организационој јединици Национaлне 
службе - Испостава Лајковац, према месту спровођења 
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају 
када послодавац нема регистровану организациону јединицу 
у месту спровођења јавног рада, непосредно или поштом, 
на прописаном обрасцу који се може добити у свакој 
организационој јединици Национaлне службе - Испостава 
Лајковац или преузети на сајту: www.nsz.gov.rs.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење 
јавног рада.
Провера поднетих пријава
Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.
Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним 
конкурсом неће се даље разматрати.
Бодовање поднетих пријава
Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у 
обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина 
трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених 
лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне 
аутономије или других извора у финансирању јавних 
радова, претходно коришћена средства Општине Лајковац 
и Националне службе за јавне радове, оцена остварене 
сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима 
и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног 
рада за локално тржиште рада за подручје Општине Лајковац.
Општина Лајковац задржава право да приликом одлучивања 
по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или 
броја лица, у складу са расположивим износом средстава који 
је опредељен за реализацију мере.
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси 
председник Општине Лајковац, уз претходно мишљење 
Локалног савета за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Лајковац, послодавац - извођач јавног 
рада и директор Националне службе - Филијале  Ваљево, у 
року од 30 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова закључују уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе.
Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено 
време;

- средство обезбеђења уговорних обавеза;

- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план - уколико је у поступку разматрања 

пријаве за спровођење јавног рада извршена 
корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве 
на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог 
на јавном раду.
Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору 
о раду не може бити пре датума закључења уговора о 
спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана 
доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- две истоветне бланко личне менице са једним 
жирантом, са меничним овлашћењем.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
- две истоветне бланко соло менице, са меничним 

овлашћењима.
У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник 
буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, 
као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се 
изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за 
реализацију јавног рада.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:
- запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, 

задржи у радном односу најмање у дужини трајања 
уговорене обавезе. У случају престанка радног односа 
запосленог, послодавац је у обавези да у року од 30 
дана од дана престанка радног односа, заснује радни 
однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за преостало време трајања уговора;

- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у 
складу са законом и захтевом стандарда за конкретне 
послове јавног рада;

- месечно врши исплату зарада запосленима у 
законским роковима на текући рачун лица;

- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак 
и одлазак са рада запосленима ангажованим на 
спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о уплати 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање 
за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

- Националној служби доставља доказе о утрошку 
пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и 
доласка са рада и спровођења јавног рада;

- достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим 
компетенцијама лица на спровођењу јавног рада 
након завршене обуке;

- Националној служби омогући контролу реализације 
уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију 
и ток спровођења јавног рада и

- обавести Националну службу о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора, у року од осам 
дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује 
обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена 
средства увећана за законску затезну камату од датума 
преноса средстава, у складу са уговором.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у  организационој 
јединици Националне службе - Испостава Лајковац, бројеви 
телефона: 014/3431-107, 014/295-628, 014/295-632.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је 13.09.2013. 
године.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ 

СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ 
РАДНИХ МЕСТА ЗА 2013. ГОДИНУ - НСЗ 

И ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

У делу: “III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ”, мења се пасус:

“Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање 
нових радних места за запошљавање незапослених 
лица доноси директор надлежне филијале Националне 
службе по прибављеном мишљењу Локалног савета за 
запошљавање/Комисије”, и треба да гласи:

“Одлуку о додели субвенције послодавцима за 
отварање нових радних места за запошљавање 
незапослених лица доноси градоначелник 
Општине Куршумлија по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање/Комисије”.

НАПОМЕНА: јавни позив је отворен до 18.09.2013. 
године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Расписују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

ЗА 2013. ГОДИНУ - НСЗ И ОПШТИНА 
КУРШУМЛИЈА

У делу: “III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ”, мења се пасус:

“Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси директор надлежне филијале 
Националне службе по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање/Комисије”, и треба да гласи:

“Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање 
незапослених лица доноси градоначелник 
Општине Куршумлија по прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање/Комисије”.

НАПОМЕНА: јавни позив је отворен до 18.09.2013. 
године.

На основу Анекса споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања између Националне 
службе за запошљавање и Општине Пландиште за 2013. 
годину, број 3600-1016-3/2013-1

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА  
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  

У 2013. ГОДИНИ

Расписан од стране Националне службе за запошљавање, 
у сарадњи са Општином Пландиште, мења се у делу:

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели субвенције за самозапошљавање
Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање 
незапосленим лицима доноси Општина 
Пландиште и објављује исту на огласној табли 
Општине и огласној табли Националне службе за 
запошљавање,
и у делу:

V ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Општина Пландиште, Национална служба за 
запошљавање и подносилац захтева, у року од 45 
дана од дана доношења Одлуке о одобравању субвенције 
за самозапошљавање незапослених лица закључују 
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на 
основу кога се врши исплата субвенције.
У свему осталом текст јавног позива је непромењен.

Национална служба за запошљавање - Филијала 

Вршац, обавештава јавност да се поништава у 

целости Јавни позив послодавцима за доделу 

субвенције за отварање нових радних места који 

је расписан у сарадњи са Општином Пландиште 

дана 29.05.2013. године, те да је и донета одлука 

на основу овог јавног позива неважећа.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

На основу Анекса споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања између Националне 
службе за запошљавање и Општине Пландиште за 2013. 
годину, број 3600-1016-3/2013-1

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У 

2013. ГОДИНИ

Расписан од стране Националне службе за запошљавање 
у сарадњи са Општином Пландиште, мења се у делу:

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
У трећем пасусу, где се бришу речи: “Национална служба 
за запошљавање - Филијала Вршац”, тако да гласи: 
“Јавне радове спроводи послодавац - извођач 
јавног рада кога одређује Општина Пландиште на 
основу конкурса”,
и у делу:
V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Бришу се речи: “директор Националне службе - Филијале 
Вршац”, тако да гласи: “Одлуку о одобравању 
спровођења јавних радова доноси Општина 
Пландиште по прибављеном мишљењу Локалног 
савета за запошљавање/комисије и објављује 
исту на огласној табли Општине и огласној табли 
Националне службе за запошљавање”.
У свему осталом текст јавног позива је непромењен.



   |  Број 534  |  11.09.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

Клубови за тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код свог 

саветодавца
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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

380

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

поништЕЊЕ дЕла конкурса 
рЕпублика србија 

министарство Финансија 
порЕска управа

Београд

Конкурс за попуњавање извршилачких радних места у 
Министарству финансија и привреде - Пореској управи, 
објављен у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање од 21.08.2013. године, поништава се 
за радно место: координатор за спровођење поступка 
наплате у регионалном одељењу, у звању главни порес-
ки саветник - основне функције, у Министарству финан-
сија и привреде - Пореска управа, Централа, Сектор за 
наплату, Регионално одељење за наплату и пореско 
рачуноводство Ниш, због престанка потребе за попуња-
вање истог.

београ д

градска општина зЕмун 
управа градскЕ општинЕ зЕмун

11080 Земун, Магистратски трг 1
тел. 011/3778-530

У одељењу за општу управу, Одсек за изборна права, послове 
писарнице и архиве:

Послови месне канцеларије Батајница и 
Угриновци

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема, друштвеног или економског сме-
ра - VI степен стручне спреме, положен стручни испит, једна 
година радног стажа у струци и рад на рачунару или средња 
стручна спрема - IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, 3 године радног стажа и рад на рачунару.

Послови експедиције поште
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 6 месеци радног стажа и рад на рачу-
нару.

У одељењу за друштвене делатности и привреду - Одсек за 
друштвене делатности:

Послови канцеларије за младе
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: виша стручна спрема - VI степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, једна година радног стажа у струци и рад на 
рачунару или средња стручна спрема - IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит, 3 године радног стажа и рад на рачу-
нару.

У служби за скупштинске послове:

Послови за Скупштину, Веће и председника 
Градске општине

на одређено време ради замене привремено одсутне 
запослене

УСЛВИ: правни или други факултет друштвеног смера - VII сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит, једна година радног 
стажа и рад на рачунару.

управа градскЕ општинЕ обрЕновац
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8721-786

Референт за послове пољопривреде
за рад у Одељењу за буџет, финансије и привреду, 

на одређено време због повећаног обима посла до 1 
године

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен испит за рад у 
државним органима и најмање 1 година радног искуства у стру-
ци.

Сарадник за послове из области борачко - 
инвалидске заштите

за рад у Одељењу за развој, на одређено време због 
повећаног обима посла до 1 године

УСЛОВИ: завршена виша школа или струковне студије и најмање 
1 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: диплому којом се потврђује 
стручна спрема (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државним органима. Небла-
говремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени потребни докази неће се разматрати.
ОСТАЛО: поред наведених посебних услова, кандидат мора 
испуњавати и опште услове из чл. 6 Закона о радним односи-
ма у државним органима: да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државним органима. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања (рок почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања). Пријаву и доказе о 
испуњавању услова конкурса, у оригиналу или у овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци), доставити: Одељењу за општу 
управу Управе градске општине Земун, 11080 Земун, Магистрат-
ски трг 1, поштом или путем писарнице, са назнаком: „За јавни 
конкурс“. Неће се разматрати неблаговремене пријаве, пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази и пријаве у којима 
није наведено радно место за које се конкурише. Додатне инфор-
мације могу се добити на број телефона: 011/3778-530.

јагодина

општинска управа општинЕ свилајнац
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Секретар месне заједнице Свилајнац
за рад у Одељењу за општу управу и заједничке послове 

Општинске управе Општине Свилајнац, на одређено 
време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правно - биротехничког 
смера, да је кандидат држављанин Републике Србије, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Пријаве са овереним доказима о испуњавању услова 
огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ да се против канди-
дата не води истрага) могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу: Општинска управа Општине Свилај-
нац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 102. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Администрација и управа
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градска управа града јагодинЕ
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Курир месне канцеларије
за рад у Одељењу за управу, на одређено време од 6 

месеци

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног стажа. Поред посеб-
них услова, кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 
Закона о радним односима у државним органима: да је државља-
нин Републике Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у државном 
органу, да поседује општу здравствену способност. Пријава на 
оглас са доказима о испуњавању услова подноси се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

општинска управа општинЕ свилајнац
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Референт за пољопривреду
за рад у Одељењу за инспекцијски надзор и 

пољопривреду, на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, IV сте-
пен стручне спреме, пољопривредног или ветеринарског смера, 
положен стручни испит за рад у органима државне управе, 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. Пријаве са овереним доказима о испуњавању 
услова огласа (оверена фотокопија дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против 
кандидата не води истрага), могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања, на адресу: Општинска управа Општине Сви-
лајнац, са назнаком: „За оглас“, 35210 Свилајнац, Светог Саве 
102. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

КиКинда

општинска управа општинЕ сЕнта
24400 Сента, Главни трг 1

Асистент
за рад у Одељењу за грађевинске послове

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; високо образовање одговарајуће струке, на 
академским студијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије), односно лице 
са високом школском спремом одговарајуће струке, најмање 1 
година одговарајућег радног искуства, оспособљеност за рад на 
рачунару - апликације АutoCAD програма, цртање у 2D простору 
(познавање најосновније апликације софтвера АutoCAD Map 3D, 
АutoCAD Map 3D, Еnterprise GIS-а) и познавање српског и мађар-
ског језика и писма који су у службеној употреби у Општини.

Приправник за стручно оспособљавање за 
обављање послова обрачуна и благајне у 

Одељењу за привреду
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; завршена виша школа економског смера 
или њему одговарајућа струка стечена на студијама првог сте-

пена академских студија у образовно - научном пољу друштве-
но - хуманистичких наука, оспособљеност за рад на рачунару и 
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у служ-
беној употреби у Општини.

Радник на техничким пословима у вези са 
остваривањем права на дечији додатак у 
Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу; виша стручна спрема економске струке, 
односно први степен академских студија из области друштвено 
- хуманистичких наука, једна година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе, оспособљеност 
за рад на рачунару, познавање (српског и мађарског) језика и 
писма који су у службеној употреби у Општини.

Радник на пословима отпремања поште 
у Одељењу за општу управу и друштвене 

делатности
на одређено време од 12 месеци, због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу; завршена средња школа у најмање трого-
дишњем трајању машинског или електротeхничког смера, једна 
година радног искуства, положен возачки испит за управљање 
моторним возилом „А“ и „Б“ категорије и познавање (српског и 
мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у Општи-
ни.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услова, уз пријаву кандидат 
мора да приложи следећу документацију: уверење о држављан-
ству, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чине неподобним за обављање послова у државном органу, 
доказ о стручној спреми, доказ о положеном стручном испиту, 
потврду о оспособљености за рад на рачунару и потврду о рад-
ном искуству и возачки испит за управљање моторним возилом 
„А“ и „Б“ категорије. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва поднети на горенаведену адресу Општинске управе у Сенти. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас 
ће бити објављен и на огласној табли Општинске управе Општи-
не Сента.

КосовсК а митровица

општина штрпцЕ приврЕмЕни орган
38236 Штрпце

Начелник Општинске управе  
Општине Штрпце

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у 
органима државне управе и најмање пет година радног искуства 
у струци; да кандидат испуњава и услове утврђене чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима. Кандидат је дужан 
да достави доказе о испуњавању услова: пријаву и биографију, 
диплому завршеног правног факултета, уверење о положеном 
стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
здравственом стању, уверење да није осуђиван за кривична дела 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Рок 
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почиње да тече наредног дана од дана објављивања. Пријаву 
и доказе о испуњавању услова огласа доставити Привременом 
органу Општине Штрпце, зграда Задруге Штрпце. Кандидат са 
положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном 
стручном испиту, доставља доказ о положеном правосудном 
испиту. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази 
(оригинал или оверена фотокопија), као и непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

КрагУјевац

општинска управа општинЕ баточина
34227 Баточина, Краља Петра I 37

тел. 034/6842-361

Извршилац за контролу и наплату локалних 
изворних прихода

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

Баточина, на одређено време 12 месеци

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

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас поднети доказ о испуњавању усло-
ва: диплому о школској спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није осуђиван; 
уверење о општој здравственој способности; уверење о поло-
женом стручном испиту за рад у државним органима; доказ о 
стеченом радном искуству. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Контакт телефон: 034/6842-361. 
Рок за пријаву је 8 дана.

општинска управа општина 
аранЂЕловац

34300 Аранђеловац, Венац слободе 10
тел. 034/711-311

Радник за послове одржавања хигијене
на одређено време 3 месеца, за рад у Одељењу за 

заједничке послове

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас приложити следећу документацију: 
сведочанство о завршеној основној школи; извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци); доказ да се против кандидата не води 
истрага, нити је подигнута оптужница; доказ 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. Документа предати оригинална 
или оверене фотокопије истих. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КрУшевац

поништЕЊЕ конкурса 
цЕнтар за социјални рад 
општинЕ алЕксандровац
37230 Александровац, Виноградарска 6

тел. 037/751-700

Конкурс објављен 19.06.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: директор Центра за социјал-
ни рад Општине Александровац, поништава се у целости.

цЕнтар за социјални рад 
општинЕ алЕксандровац
37230 Александровац, Виноградарска 6

тел. 037/751-700

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: на конкурс се могу пријавити кандидати који поред 
општих услова испуњавају и следеће услове: да је кандидат 
држављанин РС; високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив: дипломирани социјал-
ни радник и најмање пет година радног искуства у струци; да 
поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак. Кандидат за директора 
Центра за социјални рад, уз прописану конкурсну документацију, 
подноси програм рада за мандатни период на који се врши избор. 
Документа се предају у оригиналу или као оверене фотокопије, а 
уверења не смеју бити старија од 6 месеци на дан објављивања 
конкурса. Пријаве на конкурс слати на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

слуЖба мЕсних зајЕдница  
града крушЕвца

37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: средње образовање у четворо-
годишњем трајању - гимназија, економско - трговинска школа, 
техничка школа, педагошка школа, хемијско - технолошка шко-
ла, електротехничка школа, машинско - електротехничка шко-
ла, пољопривредно - техничка школа или медицинска школа и 
најмање 6 месеци радног искуства. Уз пријаву кандидати тре-
ба да приложе и друга документа, у оригиналу или као оверене 
фотокопије: диплому о завршеној школи, извод из матичне књи-
ге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књига-
ма објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење полицијске 
управе да није осуђиван-а за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу (не 
старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да није 
у току кривични поступак и да није покренута истрага против 
кандидата (не старије од 6 месеци) и фотокопију радне књижи-
це. Лекарско уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору 
кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријава. Пријаве са потпуном доку-
ментацијом слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

Администрација и управа
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лозница

општина мали зворник 
општинска управа

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 38
тел. 015/471-300

Имовинско - правни послови
на одређено време ради замене запосленог на 

мировању радног односа

УСЛОВИ: висока стручна спрема, правног смера, најмање 1 годи-
на радног искуства и положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе. Поред посебних услова, кандидат мора да 
испуњава и опште услове: да је држављанин РС, да има општу 
здравствену способност, прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу; да испуњава друге 
услове утврђене законом, другим прописима или актом о систе-
матизацији радних места у органу. Уз пријаву поднети: оверен 
препис дипломе о завршеној школи, потврду о радном искуству, 
уверење о држављанству РС, уверење о општој здравственој 
способности, уверење о положеном стручном испиту, уверење 
да се не води кривични поступак. Пријаве слати у року од 15 
дана од дана објављивања, са назнаком: „За оглас“.

ниш

градска општина пантЕлЕј
18000 Ниш, Гутенбергова 4а

тел. 018/201-280

Административни послови за потребе 
Скупштине, Већа и радних тела Скупштине

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, економског, правног или тех-
ничког смера; најмање шест месеци радног искуства; положен 
испит за рад у органима државне управе; испуњеност услова 
из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: да 
је кандидат држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да 
има општу здравствену способност, да није осуђиван за 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. Уз пријаву доставити у оригиналу или у ове-
реној фотокопији: диплому о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; потврду о радном искуству; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уве-
рење да лице није осуђивано за кривична дела (издаје надлеж-
на полицијска управа - не старије од 6 месеци); уверење суда 
да није подигнута оптужница или оптужни предлог. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

општинска управа општинЕ раЖаЊ
37215 Ражањ, Трг Светог Саве 33

Достављач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера; да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да 
има општу здравствену способност; да има прописану стручну 
спрему; да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном органу; да 
испуњава друге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у органу. Уз пријаву доста-
вити: фотокопију дипломе о траженој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лекарско 
уверење; уверење да се против лица не води кривични посту-
пак. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

нови са д

општинска управа врбас
21460 Врбас, Маршала Тита 89

тел. 021/7954-000

Шеф Одсека за локални економски развој

УСЛОВИ: високо образовање из научне области политичке науке 
у оквиру образовно - научног поља Друштвено - хуманистичких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно одговарајућим основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци. Доказ о 
испуњености предвиђених услова приложен у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплома или уверење о завршеном факул-
тету, уверење о положеном државном стручном испиту и потвр-
да о радном искуству.

Координатор за економски развој - подстицање 
локалне привреде

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из научне области економске науке 
у оквиру образовно - научног поља Друштвено - хуманистичких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно одговарајућим основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 
испит и најмање једна година радног искуства у струци. Доказ о 
испуњености предвиђених услова приложен у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплома или уверење о завршеном факул-
тету, уверење о положеном државном стручном испиту и потвр-
да о радном искуству.

Координатор за економски развој - маркетинг и 
промоција инвестиција

УСЛОВИ: високо образовање из научне области менаџмент и 
бизнис у оквиру образовно - научног поља Друштвено - хуманис-
тичких наука на студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно одговарајућим основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци. 
Доказ о испуњености предвиђених услова приложен у оригиналу 
или у овереној фотокопији: диплома или уверење о завршеном 
факултету, уверење о положеном државном стручном испиту и 
потврда о радном искуству.

Извршилац за послове канцеларије за младе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, положен државни струч-
ни испит. Доказ о испуњености предвиђених услова приложен 
у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома или уверење 
о завршеној школи, уверење о положеном државном стручном 
испиту и потврда о радном искуству.

Извршилац за рачуноводство
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање из научне области економске науке 
у оквиру образовно - научног поља Друштвено - хуманистичких 
наука на студијама првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на студијама у трајању до 
три године, положен државни стручни испит и најмање једна 
година радног искуства у струци. Доказ о испуњености пред-
виђених услова приложен у оригиналу или у овереној фотоко-
пији: диплома или уверење о завршеној школи, уверење о поло-
женом државном стручном испиту и потврда о радном искуству.

Администрација и управа
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Ликвидатор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа, гимназија, 
положен државни стручни испит и једна година радног искуства. 
Доказ о испуњености предвиђених услова приложен у оригина-
лу или у овереној фотокопији: диплома или уверење о заврше-
ној школи, уверење о положеном државном стручном испиту и 
потврда о радном искуству.

Технички секретар председништва

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија, економска шко-
ла, положен државни стручни испит и 1 година радног искуства. 
Доказ о испуњености предвиђених услова приложен у оригина-
лу или у овереној фотокопији: диплома или уверење о заврше-
ној школи, уверење о положеном државном стручном испиту и 
потврда о радном искуству.

Радник на одржавању

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, висококвалификовани погон-
ски електричар за аутоматику. Доказ о испуњености предвиђе-
них услова приложен у оригиналу или у овереној фотокопији: 
диплома или уверење о завршеној школи, уверење о положеном 
државном стручном испиту и потврда о радном искуству.

ОСТАЛО: уз пријаву на оглас кандидати су дужни да поред дока-
за о испуњености горенаведених услова приложе и оригинал или 
оверене фотокопије следећих докумената: извода из матичне 
књиге рођених; уверења о држављанству РС и кратку биогра-
фију. Уверење о некажњавању и уверење о општој здравственој 
способности прибавиће изабрани кандидат (након коначности 
одлуке о избору, а пре доношења решења о пријему у радни 
однос). Пријаве на оглас, са кратком биографијом и документа-
цијом којом потврђују испуњеност тражених услова огласа, кан-
дидати могу поднети у року од 8 дана, почев од првог наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: 
Општинска управа Врбас, Маршала Тита 89, 21460 Врбас, лич-
но или препорученом пошиљком. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Све информације у вези 
са огласом могу се добити на број телефона: 021/7954-000.

општина србобран општинско вЕЋЕ
21480 Србобран, Трг слободе 2

тел. 021/730-020

Начелник Општинске управе Србобран
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен испит за рад у 
органима државне управе, најмање пет година радног искуства 
у струци, да је кандидат држављанин Републике Србије, општа 
здравствена способност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело који га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном правном факултету; уверење о положеном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; биографске податке 
са прегледом кретања у служби; извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци); уверење о држављанству (не 
старији од шест месеци); потврду о радном искуству у струци; 
уверење о општој здравственој способности; уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом слати на наведену адресу, са назнаком: „Оглас за 
начелника“. Одлуку о постављању начелника донеће Општинско 
веће, у року од 15 дана од дана истека рока за оглашавање.

општинска управа Жабаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/831-388

Извршилац на пословима уређења, заштите и 
коришћења пољопривредног земљишта

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
науке на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, положен стручни испит за рад у органи-
ма државне управе и најмање једна година радног искуства у 
струци.

Извршилац на пословима припреме и извршења 
буџета

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
до три године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе, познавање рада на рачунару и најмање 3 године радног 
искуства у струци.

Извршилац послова буџетског рачуноводства за 
потребе месних заједница

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
до 3 године, познавање рада на рачунару, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе и најмање једна година 
радног искуства.

Извршилац за опште економске послове

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економ-
ске науке на студијама првог степена (основне академске сту-
дије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању 
до 3 године, положен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање једна година радног искуства у струци.

Извршилац за стручно - техничке послове из 
области јавних путева и друмског саобраћаја

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области сао-
браћајно инжењерство на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на сту-
дијама у трајању до 3 године, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, положен возачки испит за возила „Б“ 
категорије и најмање једна година радног искуства у струци.

Извршилац послова пријемне канцеларије и 
електронске обраде података

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правних 
и пословних наука, програм менаџер, на студијама првог степена 
(основне академске студије, основне струковне студије), односно 
први степен правног факултета или виша правна или пословна 
школа, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве и најмање једна година радног искуства у струци.

Шеф Службе за помоћно - техничке послове

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, електротехнич-
ког, грађевинског, машинског смера или гимназија, најмање три 
године радног искуства, положен возачки испит за возила „Б“ 
категорије.

Извршилац послова пријемне канцеларије

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, административ-
но - управног, економског или техничког смера, гимназија или 
позивно усмерено образовање IV степена свих профила, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, позна-
вање рада на рачунару и најмање 6 месеци радног искуства на 
пословима управе.

Администрација и управа

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар
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Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: нижа стручна спрема - I степен, основна школа, пробни 
рад до три месеца.

Возач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, техничког смера, најмање 
три године непрекидног возачког искуства на возилу „Б“ кате-
горије, да кандидат није кажњаван за кривична дела из области 
друмског саобраћаја, пробни рад до три месеца.

Комунални редар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, административ-
но - управног, економског или техничког смера, гимназија или 
позивно усмерено образовање IV степена свих профила, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, положен 
возачки испит за возила „Б“ категорије, познавање рада на рачу-
нару и најмање три године радног искуства.

ОСТАЛО: поред посебних услова, кандидати морају да испуњавају 
и опште услова за заснивање радног односа утврђене чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима (да је лице пунолетно, 
да је држављанин Републике Србије, да није осуђивано за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци и 
да поседује општу здравствену способност). Уз пријаву на оглас 
доставити доказе о испуњавању услова из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима (извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и уверење о некажњавању), доказе о 
стручној спреми, фотокопију радне књижице као доказ о дужини 
трајања радног стажа, као и друге доказе тражене у посебним 
условима. Сва документа могу бити у облику неоверених фотоко-
пија. Изабрани кандидати биће у обавези да доставе уверења о 
општој здравственој способности и оригинална документа.

пирот

народна библиотЕка „дЕтко пЕтров“
18320 Димитровград, Сутјеска 14

Директор

Послови директора: заступа и представља установу; организује 
и руководи радом установе; стара се о законитости рада уста-
нове; извршава одлуке Управног одбора; предлаже план и про-
грам рада и основе пословне политике установе; одговоран је 
за спровођење програма рада; подноси извештај о пословању, 
раду и резултатима рада; одговоран је за материјално - финан-
сијско пословање; руководи стручним органима; доноси Пра-
вилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова 
и друга општа акта у складу са законом, одлуком о оснивању 
и Статутом Народне библиотеке „Детко Петров“ Димитровград; 
образује комисије, стручна и друга помоћна тела; доноси поје-
диначне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према 
наменама утврђеним финансијским планом; закључује колектив-
ни уговор; предлаже акте које доноси управни одбор; именује и 
разрешава лица са посебним овлашћењима; одлучује о потре-
би заснивања радног односа и пријављује Националној служби 
за запошљавање слободна радна места у складу са законом, уз 
сагласност оснивача; врши избор између пријављених кандидата 
за заснивање радног односа; доноси решење о пријему у рад-
ни однос, распоређивању радника и престанку радног односа; 
доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног време-
на; доноси решење о одморима и одсуствима запослених; доноси 
одлуку о службеном путовању запослених у земљи и иностран-
ству; покреће и води дисциплински поступак, изриче дисциплин-
ске мере у складу са законом и колективним уговором; закључује 
уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, 
уговор о стручном оспособљавању и усавршавању, допунски 
рад, уговор о заступању и посредовању и др; организује начин 
спровођења мера за обезбеђење, заштита имовине и средстава 
Установе; врши и друге послове предвиђене законом, одлукама 
оснивача и општим актима установе.

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан, да је пословно способан, да 
је држављанин Републике Србије; да има високу стручну спре-
му, три године радног искуства из области културе; да поседује 
организаторске способности, да равноправно влада српским и 
бугарским језиком; сачињен програм рада; да није осуђиван за 
кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службе-
не дужности; да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност управе. Ман-
дат директора траје 4 године, а место рада је Димитровград. Рок 
за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријава на 
конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је 
кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Уз пријаву на конкурс прилажу 
се: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених, 
диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно 
искуство у области културе (потврде, решења и други акти из 
којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно место); радна књижица, доказ да лице није осуђи-
вано, доказ да се против кандидата не води истрага за кривична 
дела против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; 
програм рада и развоја Установе. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду. 
Пријаве поднети на адресу: Народна библиотека „Детко Петров“, 
Сутјеска 14, 18320 Димитровград, Управни одбор, са назнаком: 
„За јавни конкурс за именовање директора Народне библиотеке 
„Детко Петров“ Димитровград“. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу је Елизабета Георгијев.
Напомена: пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или у фотокопији овереној у општини или у суду, 
као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће 
одбачене.

цЕнтар за социјални рад 
за општину димитровград

Димитровград, Балканска 7

Радник на пословима социјалног рада
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: висока стручна спрема - дипломирани социјални рад-
ник, психолог, 1 година радног искуства, положен стручни испит. 
Уз пријаву кандидати су дужни да доставе следећу документа-
цију: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
диплому о завршеној стручној спреми, потврду о радном стажу и 
потврду о положеном стручном испиту. Наведену документацију 
доставити у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве на 
оглас са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

пож аревац

општинско вЕЋЕ општинЕ кучЕво
12240 Кучево, Светог Саве 76

Начелник Општинске управе  
Општине Кучево

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

општинска управа општинЕ Жагубица
12320 Жагубица, Трг ослобођења 1

Послови буџета - шеф Службе за буџет
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно - научном пољу друштвено - хуманистичке науке - економ-
ске науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани 
економиста по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању и које је законом изједначено са 
академским називом мастер, 1 година радног искуства.

Послови економског развоја
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у обра-
зовно - научном пољу друштвено - хуманистичке науке - економ-
ске науке или на факултетима друштвеног смера - дипломирани 
економиста по прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању и које је законом изједначено са 
академским називом мастер, 1 година радног искуства, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе.

Послови извршења трезора, рачуноводствени 
послови директних корисника и обрачун и 
исплата из области борачко - инвалидске 

заштите
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економског смера, познавање 
рада на рачунару, 1 година радног искуства.

Спремачица

УСЛОВИ: КВ радник, осмогодишња школа.

ОСТАЛО: поред доказа о испуњавању посебних услова, кандида-
ти су дужни да уз пријаву на оглас доставе доказе о испуњавању 
и општих услова из чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике Србије, да су пунолет-
ни, да имају општу здравствену способност, прописану стручну 
спрему, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање послова у државном органу, да 
испуњавају и друге услове утврђене законом. Уз пријаву на оглас 
доставити: уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију дипломе, уверење суда да нису 
под истрагом, односно да нису осуђивани и лекарско уверење. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити на адре-
су: Општинска управа Општине Жагубица, 12320 Жагубица, Трг 
ослобођења 1, у року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

пријепоље

општина сјЕница општинска управа
36310 Сјеница

тел. 020/741-071

Радник при Одељењу за општу управу, 
друштвене делатности, скупштинске и 

заједничке послове у Општинској управи 
Општине Сјеница

на одређено време до једне године, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. 
Поред општих услова, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове: да има завршену средњу школску спрему - IV степен 
стручне спреме, гимназија и радно искуство од најмање једне 
године у државном органу или органу локалне самоуправе.

сремсК а митровица

општина стара пазова општинска 
управа

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

Правни и скупштински послови

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (димпломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у области 
правних наука, односно основне студије у трајању од најмање 
4 године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

Послови грађења

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (димпломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије) у области 
правних наука, односно основне студије у трајању од најмање 
4 године, 1 година радног искуства и положен стручни испит за 
рад у органима државне управе.

ОСТАЛО: општи услови: да је лице држављанин Републике 
Србије, да је пунолетно, да има општу здравствену способност, 
прописану стручну спрему и радно искуство, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, да није осуђивано 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. Уз пријаву на оглас приложити: уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, дипло-
му, уверење о положеном стручном испиту, потврду о радном 
искуству, уверење суда да није под истрагом, односно да није 
осуђиван за поменута кривична дела, лекарско уверење при-
ложиће изабрани кандидат. Пријаве са приложеном документа-
цијом о испуњавању сваког од наведених услова (осим лекарс-
ког уверења које ће изабрани кандидат доставити по пријему у 
радни однос), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, 
Општинској управи Општине Стара Пазова, Светосавска 11, број 
телефона: 022/310-170, локал 147. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Администрација и управа

Обука за активнО  
тражење пОсла
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град срЕмска митровица 
градска управа за урбанизам, 

комуналнЕ и инспЕкцијскЕ пословЕ
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

тел. 022/610-566

Послови изградње објеката
на одређено време до 12 месеци, због повећаног 

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

Митровица

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима (‚‘Службени гласник РС‘‘, 
бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 и 23/13), кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо 
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године у образовно - науч-
ном пољу Друштвено - хуманистичких наука - правне науке, 1 
година радног искуства у струци и положен државни стручни 
испит. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова у оригиналу или у овереној фотокопији: дипло-
му о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству у струци, 
уверење о здравственој способности - доставља изабрани кан-
дидат, подносе се начелнику Градске управе. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

спортски савЕз 
града срЕмска митровица

22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 36

Тренер
за рад у Спортском савезу Града Сремска Митровица

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање - VII степен стручне спреме (факул-
тет из области спорта) у трајању од 4 године, да кандидат има 
општу здравствену способност, да нема законских сметњи за 
његово именовање, да поседује лиценцу за обављање послова 
тренера, познавање рада на рачунару. Приликом пријаве на кон-
курс, кандидат је дужан да достави следеће доказе о испуња-
вању услова: оверену копију дипломе о завршеном факултету, 
уверење да има општу здравствену способност - не старије од 
шест месеци, уверење да се против кандидата не води истражни 
поступак и да не постоји оптужница која је ступила на правну 
снагу - не старије од шест месеци, уверење о држављанству - не 
старије од шест месеци, кратку биографију у писменој форми, 
оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценцу), 
потврду о радном искуству, са подацима о пословима и задацима 
које је обављао, прилоге којима доказује своје стручне, орга-
низационе и друге квалитете. Пријаве се достављају на адре-
су Спортског савеза, лично или путем препоручене поштанске 
пошиљке, са назнаком: ‚‘Јавни конкурс - за радно место тренера 
(2 извршиоца) у Спортском савезу Града Сремска Митровица“, 
у року од 7 дана од дана објављивања у публикацији ‚‘Посло-
ви‘‘. Уколико је пријава предата препоручено, поштом, тада се 
као дан пријема рачуна дан пријема пошиљке од стране поште. 
Под потпуном пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуњава услове назна-
чене у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за доношење одлуке о избору тренера је у року 
од 7 дана од дана завршетка конкурса. Кандидати ће бити писме-
но обавештени о дану обављања разговора са кандидатима, као 
и о одлуци Спортског савеза Града Сремска Митровица.

Ужице

општинска управа општинЕ чајЕтина
31310 Чајетина, Александра Карађорђевића 28

тел. 031/831-151

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено високо образовање 
правне или економске струке, са најмање 1 годином радног иску-
ства у струци.

Комунални инспектор

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено високо образовање 
на факултету природне, грађевинске или шумарске струке, са 
најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит за рад у државним органима.

Стручни сарадник за послове информисања 
(односи са јавношћу)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стечено високо образовање 
на факултету друштвене или економске струке, са најмање 1 
годином радног искуства на истим или сличним пословима.

Порески извршитељ

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стечено високо (више) обра-
зовање правне или економске струке, са најмање 3 године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у 
државним органима.

Грађевински инспектор

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стечено високо (више) 
образовање грађевинске или архитектонске струке, са најмање 
3 године радног искуства у струци, положен државни стручни 
испит за рад у државним органима.

Референт за административно - техничке 
послове (секретарски послови)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечено средње образовање 
економске или друштвене струке, са најмање 1 годином радног 
искуства у струци.

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе 
(диплома, уверење); фотокопију радне књижице; потврду о 
положеном државном стручном испиту (за радна места под бр. 2, 
4 и 5); извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству РС; доказ о општој здравственој способности; доказ да 
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

цЕнтар за социјални рад
31210 Пожега, Немањина бб

тел. 031/812-572

Спремачица
за рад у Домском одељењу „Пожега“

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа, са 
или без радног искуства.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин РС; да има општу здрав-
ствену способност. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе 
оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном основном обра-
зовању. Лекарско уверење, као и доказ о испуњености услова 
опште здравствене способности, изабрани кандидат је дужан да 
достави у року од 8 дана од уручења одлуке о избору. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Администрација и управа
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ваљево

завод за заштиту спомЕника 
културЕ „ваљЕво“

14000 Ваљево, Милована Глишића 2
тел. 014/3522-689

Историчар уметности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски 
факултет - одељење за историју уметности, са најмање једном 
годином радног искуства. Уз пријаву на конкурс доставити: крат-
ку биографију, фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
и фотокопију личне карте. Поред овога, кандидат је дужан да 
приложи и доказе о испуњености општих услова: уверење да је 
држављанин Републике Србије, доказ да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у јавним службама, извод из матичне књи-
ге рођених. Изабрани кандидат обавезан је да пре заснивања 
радног односа приложи и доказ да има општу здравствену спо-
собност. Наведену документацију слати поштом на горенаведену 
адресу или је предати лично у просторијама Завода. На разговор 
ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор. По завр-
шеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандида-
тима. Контакт особа: Горан Радовановић.

врање

поново оглашава 
цЕнтар за социјални рад

17510 Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а

Директор
за мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити именован држављанин Репу-
блике Србије који је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких и андрагош-
ких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломира-
ни социјални радник и најмање пет година радног искуства у 
струци; да кандидат поседује организаторске способности и да 
испуњава опште услове за заснивање радног односа прописа-
не општим прописима о раду. Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: уверење о држављанству, уверење суда да није под 
истрагом и да се против њега не води поступак, оверену фотоко-
пију дипломе, биографију, потврду о радном искуству у струци и 
програм рада за мандатни период на који се врши избор. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања, на адресу: 
Центар за социјални рад Владичин Хан, Градимира Михајловића 
1а, са назнаком: „За конкурс за именовање директора“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

вршац

општина пландиштЕ општинска управа
26360 Пландиште, Војводе Путника 38

тел. 013/861-033

Извршилац послова друштвене бриге о деци
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правног или друштвеног 
смера.

Извршилац стручних послова из области 
информисања

на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, политиколог или правник.

Извршилац послова инвалидско - борачке 
заштите

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничког или друштвеног 
смера.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају држављанство РС; да су пунолетни; да имају општу здрав-
ствену способност; да нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; једну годину радног искуства; положен стручни испит за 
рад у државним органима. Пријаве поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу.

Порески инспектор
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски или правни 
факултет.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају држављанство РС; да су пунолетни; да имају општу здрав-
ствену способност; да нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; три године радног искуства; положен стручни испит за 
рад у државним органима. Пријаве поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања, на горенаведену адресу.

зрењанин

мЕсна зајЕдница банатско караЂорЂЕво
23216 Банатско Карађорђево, Ђуре Јакшића бб

тел. 023/835-110

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: кандидати поред законом прописаних услова морају 
испуњавати и следеће услове: завршена најмање средња струч-
на спрема - IV степен, да имају најмање једну годину радног 
искуства, да познају рад на рачунару, да нису кривично кажња-
вани и да се против њих не води кривични поступак. Оглас је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Молбе са потребном документацијом доставити на адресу: Месна 
заједница Банатско Карађорђево, Ђуре Јакшића бб, 23216 Банат-
ско Карађорђево, са назнаком: „Пријава на оглас“.

општинска управа нова црЊа
23218 Нова Црња, ЈНА бр. 100

тел. 023/815-030

Имовинско - правни послови

Нормативно - правни послови

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, правни факултет, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне управе, најмање 
једна година радног искуства.

Послови за техничку припрему података за 
пореску контролу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског или друштвеног 
смера, положен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве, 1 година радног искуства, познавање рада на на рачунару.

Администрација и управа
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Ликвидатор - буџетски извршилац директних 
корисника и за књиговодствене послове борачко 

- инвалидске заштите

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера или гимна-
зија, положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
једна година радног искуства - може и приправник, познавање 
рада на рачунару.

Повереник за избеглице

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачки испит, познавање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање посло-
ва у локалној самоуправи. За радна места за које је потребно 
раније стечено више или високо образовање, поред наведених 
услова као посебни услови примењиваће се и услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/2005...93/2012). Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“.

 Трговина и услуге

„MANTRA - BRAND“ Dоо
24413 Палић, Болманска 3

тел. 061/2358-626
е-mail: radakеmanuel@gmail.com

Шивач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач - конфекционар, са 
36 месеци радног искуства на ибердек, ендлерица и равноште-
перица шиваћим машинама. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на број телефона: 061/2358-626. Рок за пријаве је 8 дана 
од дана објављивања.

ац „младост плус“
34000 Крагујевац, Браће Пољаковић 10

тел. 034/333-277

Пословни секретар

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; познавање енглеског језика; познавање рада на рачу-
нару; возачка дозвола „Б“ категорије; пожељно: до 35 година 
старости.

ОСТАЛО: од кандидата се очекује: стручно знање; функционал-
на оспособљеност; организационе способности и координација 
у раду; тимски рад; пословни однос са странкама; перманентно 
оспособљавање и усавршавање. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стручној спре-
ми, као и потврду о познавању енглеског језика; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству (сва документа 
морају бити оригинали или оверене фотокопије). Уверење о 
општој здравственој способности приложиће кандидат који буде 
одлуком примљен у радни однос. Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор. Пријаве са CV и траженом докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, најкасније до 18.09.2013. 
године.

„младинска кЊига“
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14

тел. 064/1792-911

Представник продаје на терену
на одређено време, са могућношћу заснивања радног 

односа на неодређено време, за рад у Крагујевцу
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно искуство 
у директној продаји, возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно 
поседовање сопственог возила, познавање локалног тржишта и 
елементарно познавање маркетинга.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати треба да се јаве на број 
телефона: 064/1792-911, најкасније до 30.09.2013. године, лицу 
за контакт: Дарку Антићу.

ФризЕрско - крЕативни цЕнтар 
„шишко мој“

11000 Београд, Господара Вучића 57
тел. 062/246-086

Мушко - женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање, 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. 
Јављање кандидата на број телефона: 062/246-086. Рок за 
пријављивање је 30 дана од дана објављивања.

сптур „мЕблинг“
12000 Пожаревац, Дунавска 173

тел. 064/2674-665
е-mail: meblingpo@gmail.com

Столар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, пожељно радно искуство. Пријаве на конкурс са радном 
биографијом доставити на е-mail: meblingpo@gmail.com или на 
број телефона: 064/2674-665, до попуне радног места. Особа за 
контакт: Радован Радовановић, број телефона: 064/2674-665.

доо „мЕга ЕдЕн травЕл“
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 35

е-mail: pravna@hotelparkns.com

Стручни сарадник за продају
на одређено време до 3 месеца, са могућношћу 

продужења на неодређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, туристичке или еко-
номске струке, знање најмање једног светског језика. Рок за 
пријављивање је 30 дана.

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

Администрација и управа / Трговина и услуге 

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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SZR „BIO DeSIGN“
21000 Нови Сад, Мике Антића 7
е-mail: biodesign1@gmail.com

Столар у производњи намештаја
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа, столар, најмање две године 
радног искуства.

Тапетар - кројач у производњи намештаја
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња школа, тапетар - кројач, најмање две 
године радног искуства.

„хлЕб“ ад
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2

тел. 021/421-157
е-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

Референт терена - комерцијалиста
на одређено време 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економског или 
комерцијалног смера, радно искуство 12 месеци, возачка дозво-
ла „Б“ категорије, знање рада на рачунару, познавање рада у 
домену комерцијалних послова, пожељно знање страног језика.

Радник у рачуноводству
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економског смера, 
радно искуство 12 месеци, знање рада на рачунару, познавање 
рада на контирању, вођењу главне књиге, израда биланса и дру-
гих рачуноводствених послова, пожељно знање страног језика. 
Пријаве на оглас слати електронским путем.

„WIeNeR STADTISCHe оSIGURANje“ 
аDо BeOGRAD

11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
тел. 060/1006-333

e-mail: m.vukadinovic@wiener.cо.rs

Заступник у осигурању
за рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: III-VII/1 степен стручне спреме, без радног искуства.

 Грађевинарство и индустрија

„рукосад“ доо доЊи лајковац
14225 Боговађа

село Доњи Лајковац бб
тел. 063/611-984

е-mail: rukosad@аbsolutоk.net

Руководилац производње репродуктивног 
материјала

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер 
шумарства - одсек за шумарство, положен стручни испит. Канди-
дати се јављају телефоном или шаљу пријаву и радну биографију 
са копијама дипломе и уверења о положеном стручном испиту 
поштом или мејлом, са назнаком: „За конкурс“. Кандидати могу 
бити незапослена лица, лица запослена код другог послодавца 
са непотпуним радним временом или старосни пензионери. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

„јЕзЕро“ доо
11000 Београд, Булевар Михаила Пупина 10Г/324

тел. 065/8355-761

Руковалац радним машинама  
(виљушкар, багер, утоваривач)

за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме, 
возачка дозвола „Б“ категорије, рад у сменама, минимум 3 месеца 
радног искуства у раду са следећим радним машинама: виљушка-
ром, багером и утоваривачем. За више информација и ради дого-
вора јавити се лицу за контакт: Слободану Ранђеловићу, најкас-
није до 19.09.2013. године, на број телефона: 065/8355-761.

„IC CeRTIFICATION CeNTeR“ Dоо
21000 Нови Сад, Школска 3

е-mail: zoran.mijakovac.icc@institut.cо.rs

Инжењер за безбедност и здравље на раду
3 извршиоца

Место рада: Нови Сад, Ниш и Шабац.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит 
за обављање послова безбедности и здравља на раду, возач-
ка дозвола ‚‘Б‘‘ категорије, познавање рада на рачунару, радно 
искуство на пословима безбедности и здравља на раду минимум 
од 3 године, пробни рад од 3 месеца. Конкурс је отворен до попу-
не радних места. Потребно је да заинтересовани кандидати на 
горенаведени мејл пошаљу радне биографије. Лице за контакт: 
Зоран Мијаковац.

доо „литопапир“
32102 Чачак, Хајдук Вељкова 52

тел. 032/303-908

Вођа машине (штампарске машине и машине за 
израду папирних кеса)

на одређено време до годину дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, пожељно али није 
неопходно радно искуство.

Шеф одржавања
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство.

Референт за спољну трговину
на одређено време до годину дана

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, пожељно познавање 
енглеског језика.

Водећи погонски механичар
на одређено време до годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме.

Шеф производње
на одређено време до годину дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме.

ОСТАЛО: пријем у радни однос за сва радна места је на одређе-
но време до годину дана, са могућношћу продужења уговора у 

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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зависности од потреба посла и квалитета рада кандидата. Прија-
ве и CV, заинтересовани кандидати могу доставити кадровској 
служби послодавца или на е-mail: pravnasluzba@litopapir.rs. Рок 
за пријаву је 30.09.2013. године.

Фп „јастрЕбац“ ад ниш
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 82

тел. 018/580-653
е-mail: jastrebac.аd@open.telekom.rs

Технолог машинске обраде
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани машински 
инжењер за производно машинство; дипломирани машински 
инжењер/мастер инжењер машинства; радно искуство 36 месе-
ци; возачка дозвола „Б“ категорије; обука за МS PоwеrPoint; 
основна информатичка обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, 
Оutlook); енглески језик - средњи ниво; руски језик - средњи 
ниво. Рок за пријаву je 15 дана.

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 искуства, обез-
беђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радних места. Лице 
за контакт: Снежана Филиповић.

спутгр „храст“
17540 Босилеград, Индустријска бб

тел. 017/878-840

Возач

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме, посе-
довање возачке дозволе „Ц“ и „Д“категорије, са радним иску-
ством од 2 године.

Машински столар
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, без обзира на радно иску-
ство.

Радник на аутоматској машини  
за паковање душека

Радник на аутоматској машини  
за затварање душека

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме и радно искуство.

ОСТАЛО: пријаве слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања.

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 геотехни-
ка, положен стручни испит, возачка дозвола „Б“ категорије 
(пожељно је да кандидат има лиценцу 491), 2 године искуства 
на пословима израде геотехничких елабората. Место рада: Ниш 
и подручје Републике Србије, пуно радно време, теренски рад. 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани 
кандидати треба да пошаљу радне биографије на наведену мејл 
адресу или да се јаве лицу за контакт: Александру Ишљамовићу, 
на горенаведени број телефона.

 Mедицина

општа болница
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/314-722

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња медицин-
ска школа - општи смер, положен стручни испит и да канди-
дат поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити: доказе о 
испуњавању услова у оригиналу или у овереном препису, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ 
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак. 
Непотпуна и неблаговремена документа неће се разматрати.

дом здравља бЕла црква
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб

тел. 013/853-020

Шеф лабораторије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар или дипломирани фармацеут - специја-
листа медицинске биохемије или доктор медицине, специјалиста 
клиничке биохемије, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас 
- кратку биографију (CV), доставити и доказе о испуњавању 
услова огласа у погледу стручне спреме. Пријаве поднети лич-
но код секретарице Дома здравља или послати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на огласној табли Нацио-
налне службе за запошљавање Бела Црква, на огласној табли 
Дома здравља и на сајту Министарства здравља. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

спЕцијалистичка ординација 
из гинЕкологијЕ и акушЕрства „холимЕд“

11000 Београд, Пуковника Миленка Павловића 14
e-mail: ginekologijaholimed1@gmail.com

Специјалиста гинекологије и акушерства

Место рада: Земун - Батајница.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, положен стручни испит и 
поседовање лиценце, познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика, радно искуство на наведеним пословима мини-
мум од 2 године. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Лице за контакт: Илија Вуковљак.

Грађевинарство и индустрија / Медицина
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спЕцијална болница за болЕсти 
зависности

11000 Београд, Теодора Драјзера 44
тел. 011/3671-429

Клинички лекар - доктор медицине

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит.

Дипломирани специјални педагог
на одређено време до једне године, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: уз пријаву приложити: кратку биографију; диплому - 
уверење (или оверена фотокопију) о завршеном одговарајућем 
факултету; потврду (или оверену фотокопију) о положеном 
стручном испиту. Пријаве се подносе непосредно у кадровску 
службу или поштом на наведену адресу Специјалне болнице, са 
назнаком: „За оглас“.

спЕцијална болница за рЕхабилитацију 
иваЊица

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

Продавац у трафици
на одређено време

Опис послова: врши продају робе, брине о исправности и ква-
литету робе изложене продаји, одговара за исправност начина 
чувања робе и одговара за њено пропадање услед неадекватног 
начина чувања, врши пријем робе, пријем документације која 
прати робу, води документацију о роби на стању, врши квалита-
тивни и квантитативни пријем робе и у случају одбијања прије-
ма сачињава записник са навођењем разлога одбијања пријема, 
врши сталну контролу рокова употребе роба на стању и њених 
својстава, издваја робе са истеклим роком употребе или про-
мењених својства, утврђује количине и такве робе предлаже за 
расход и отпис, учествује у сачињавању калкулације цена роба, 
планира набавке роба и подноси захтеве за набавке, води пропи-
сану документацију - трговинску књигу, врши свакодневну пре-
дају пазара на благајни, брине о чистоћи трафике и простора 
око ње, обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека 
за набавно складишно - трговачке послове и директора болнице.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство са самоста-
лан рад у трафици. Заинтересовани кандидати могу се јавити 
са потребном документацијом (докази о наведеним условима) на 
адресу болнице, у року од 8 дана од дана објављивања.

дом здравља горЊи милановац
32300 Горњи Милановац, Тихомира Матијевића 1

Доктор стоматологије, специјалиста ортопедије 
вилица

на одређено време

Опис послова: специјалистички прегледи вилица и зуба код 
деце, утврђивање потребе за израдом ортодонских апарата, 
обављање анализа свих ортодонских, мобилних и фиксних моде-
ла и одређивање терапије, обављање коректура израђених орто-
донских апарата и друге послове из своје струке.

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, стоматолошки факултет, 
завршена специјализација из ортопедије вилица, радно искуство 
минимум десет година.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом, фотокопију личне карте, оверену копију дипломе, 
оверену копију потврде о положеном стручном испиту, доказ о 

радном искуству, доказ о поседовању лиценце. Пријаве са доку-
ментацијом доставити поштом на горенаведену адресу. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

дом здравља
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време од две године, за замену доктора 

који користи породиљско одсуство

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни испит и лиценца за обављање посло-
ва.

ОСТАЛО: рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Молбе са потребном документацијом слати 
на горенаведену адресу.

исправка огласа 
дом здравља „др сава станојЕвиЋ“

37240 Трстеник, Светог Саве 49
тел. 037/714-150

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, мења се у делу назива радног места, и исправно тре-
ба да гласи: спремачица, на неодређено време. У осталом 
делу оглас је непромењен.

измЕна огласа 
општа болница „стЕФан високи“
11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 147

тел. 026/330-323

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: доктор медицине, мења се у 
делу који се односи на број извршилаца, и треба да гла-
си: 2 извршиоца.

дом здравља ваљЕво
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-051

Шеф рачуноводства
за рад у Служби за правне и економско - финансијске 

послове Дома здравља Ваљево

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - висока стручна спрема, 
дипломирани економиста, са најмање три године радног иску-
ства. Потребно је да кандидати доставе следећу документацију: 
пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи и доказ о радном искуству у струци. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, до 19.09.2013. године.

Tржиштe рада

АнАлитички  
приступ  
зАпошљАвАњу

Медицина
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спЕцијална болница 
за плуЋнЕ болЕсти „озрЕн“

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен меди-
цински факултет и специјализација из области пнеумофтизио-
логије или офталмологије; најмање 5 година радног стажа по 
положеном специјалистичком испиту, од тога најмање 3 године 
радног стажа на руководећим радним местима или дипломирани 
правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом 
из области здравственог менаџмента, најмање 5 година радног 
искуства у области здравствене заштите, од чега 3 године на 
руководећим радним местима. Кандидати су дужни да уз пријаву 
доставе доказе о испуњености услова из конкурса: оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству - не старије од 
шест месеци; потврду надлежног суда да кандидат није кривич-
но осуђиван и да се против њега не води кривични поступак; 
потврду Министарства унутрашњих послова да против кандидата 
није покренут кривични поступак; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверену фотокопију уверења о поло-
женом специјалистичком испиту; уверење о завршеној едукацији 
из области здравственог менаџмента уколико је кандидат дипло-
мирани правник или дипломирани економиста; потврду о дужини 
радног стажа по положеном специјалистичком иситу; потврду о 
дужини радног стажа на руководећим радним местима; биогра-
фију и програм пословања Установе у мандатном периоду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Директор се 
именује се на период од четири године. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом о испуњености услова доставити на 
адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Соко-
бања, насеље Озрен бб, 18230 Сокобања или лично у просто-
ријама Болнице, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 
часова. Пријаве достављати у затвореним ковертама, са назна-
ком: „Конкурс за директора - не отварати“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

дом здравља српска црЊа
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

тел. 023/811-022

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе.

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер 
медицинска сестра - техничар, обављен приправнички стаж и 
положен стручни испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - 
лиценца издата од надлежне коморе.

ОСТАЛО: опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома здравља Српска 
Црња. Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе у 
оригиналу или оверену фотокопију следећих докумената: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, диплому о заврше-
ној школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе/упис у именик комо-
ре, пожељно је познавање рада на рачунару. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Дом здравља 
Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15, 23220 Српска Црња, са наз-
наком: „Огласи за пријем радника“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

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

тел. 011/222-21-00

Лекар опште праксе
на одређено време до 3 месеца ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит. Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова огласа, предају се преко писарни-
це Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведену адресу, са 
назнаком за који конкурс се подносе пријаве. Одлука о избору 
биће објављена на огласној табли поред писарнице, а изабрани 
кандидат биће лично обавештен телефонским путем.

кбц „др драгиша мишовиЋ дЕдиЊЕ“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

тел. 011/3630-658

Информатичар у рачуноводству
за рад у Одељењу за економско - финансијске послове

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, економског усмерења; 
рад на рачунару (МS Office пакет, Интернет); стручно звање 
рачуновође; познавање контног плана за буџетске кориснике; 
радно искуство на истим или сличним пословима најмање 2 годи-
не. Уз пријаву поднети следеће доказе: оверену копију дипломе, 
доказ о познавању рада на рачунару, доказ о звању рачуновође, 
доказ о радном искуству у јавном сектору, краћу биографију са 
пропратним писмом. Пријаве доставити на наведену адресу.

дом здравља тутин
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-127

Доктор медицине

УСЛОВИ: доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, радно искуство у струци. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; потврду - 
уверење од Националне службе за запошљавање; извод из мати-
чне књиге рођених и радну биографију. Оглас ће бити објављен 
и на сајту Министарства здравља РС. Пријаве слати на адресу 
Дома здравља Тутин, са назнаком: „Оглас за пријем у радни 
однос“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.

дом здравља тутин
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-127

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, IV степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, радно искуство у Служби хемодија-
лизе. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
потврду из Националне службе за запошљавање, извод из мати-
чне књиге рођених и радну биографију. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем у радни 
однос“ или лично доставити у писарницу Дома здравља Тутин.

Медицина
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дом здравља бач
21420 Бач, Бачка 2
тел. 021/770-037

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен струч-
ни испит. Заинтересовани кандидати уз писмену пријаву дос-
тављају: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту и кратку биографију. 
Документа доставити лично или поштом на наведену адресу, 
са назнаком: „Пријава по огласу за заснивање радног односа“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној 
табли Дома здравља у Бачу и на сајту Министарства здравља РС.

дом здравља ковин
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

тел. 013/741-464, 741-203
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице следеће 
струке: доктор медицине, доктор стоматологије и дипломирани 
фармацеут са положеним специјалистичким испитом из делат-
ности Дома здравља, као и дипломирани економиста и дипломи-
рани правник са завршеном едукацијом из области здравственог 
менаџмента; седам година радног стажа у области здравствене 
заштите, од тога најмање три године радног стажа на руково-
дећем радном месту; да је држављанин РС; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђивано и да се против кандидата 
не води истрага и да није покренут кривични поступак за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова 
директора дома здравља. Уз писмену пријаву са биографијом, 
кандидат је дужан да достави следећа документа у оригиналу 
или у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном факултету, 
диплому о положеном специјалистичком испиту, доказ о заврше-
ној едукацији из области менаџмента у здравству уколико је кан-
дидат дипломирани правник или дипломирани економиста, доказ 
о дужини радног стажа и руководећем радном месту, уверење 
полицијске управе о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води 
истрага и да није покренут кривични поступак (не старије од 6 
месеци) и лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

поништЕЊЕ дЕла огласа 
спЕцијална болница 

за психијатријскЕ болЕсти „ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-166, 741-234

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: административни рад-
ник (референт за пријем и отпуст пацијената). У осталом 
делу оглас је непромењен.

спЕцијална болница 
за психијатријскЕ болЕсти „ковин“

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

Административни радник  
(референт за рад и радне односе)

на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа - IV степен, било ког смера, 
без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: кандидати су у обавези да доставе: пријаву са кратком 
биографијом, фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
- IV степен, било ког смера. Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

дом здравља ваљЕво
14000 Ваљево, Железничка 12

тел. 014/3150-051

Виша патронажна сестра - техничар
за потребе Службе поливалентне патронаже Дома 

здравља Ваљево

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска 
школа, положен стручни испит, поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије и лиценце за рад.

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 дипло-
мирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, радно искуство 
није битно; обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведене бројеве телефона. Лице за контакт: Драгана Живко-
вић.

дом здравља тЕмЕрин
21235 Темерин, Народног фронта 82

тел. 021/843-902

Доктор медицине у Служби за здравствену 
заштиту деце

на одређено време до повратка привремено одсутног 
радника

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
возачка дозвола „Б“ категорије, познавање једног страног језика, 
рад на рачунару (МS Office пакет, Интернет). Кандидати морају 
испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђе-
не Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13) и посебним прописима везаним за јавне службе: уверење 
о држављанству РС, доказ да се против кандидата не води кри-
вични поступак, односно да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење суда). Уз пријаву 
кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних 
услова у оригиналу или у овереним копијама, не старије од шест 
месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве сла-
ти препорученом пошиљком на наведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“ или донети лично Служби за правне послове, сваког 
радног дана, у времену од 07,00 до 14,00 часова.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни центар

Медицина
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гЕронтолошки цЕнтар „срЕм“
22400 Рума, Павловачка 126

тел. 022/472-699

Социјални радник

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, висока или виша 
стручна спрема, дипломирани социјални радник или социјални 
радник, познавање рада на рачунару, 1 година радног искуства. 
Уз пријаву на оглас кандидат је дужан да поред доказа о испуње-
ности посебних услова приложи и доказе о испуњености општих 
услова за заснивање радног односа. Докази који се прилажу уз 
пријаву на оглас: краћа биографија, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, оверена 
фотокопија дипломе, фотокопија радне књижице, уверење о 
радном искуству. Изабрани кандидат обавезан је да пре засни-
вања радног односа приложи и доказ да има општу здравствену 
способност. Пријаве на оглас са доказима о испуњавању општих 
и посебних услова из огласа (у оригиналу или у овереном пре-
пису), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији ‚‘Послови‘‘, на горенаведену адресу, са назнаком: ‚‘За 
оглас за заснивање радног односа‘‘. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

зу апотЕка „уриЕл 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по рецептури.

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

 пољопривреда и ветерина

вЕтЕринарска станица смЕдЕрЕво
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму ‚‘Прва шанса 2011‘‘, на одређено време, за 

рад у Смедереву

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

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

ловачко удруЖЕЊЕ „мали јастрЕбац“
18252 Мерошина
тел. 018/897-035

Ловочувар
на одређено време

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и положен предмет 
из области ловства у току школовања (предмет чији се наставни 
програм односи на ловство, ловну привреду, ловни туризам, зоо-
логију, екологију животиња и здравствену заштиту животиња); 
оружни лист за ловачку пушку - сачмару у складу са прописима 
којима се уређује ловство и прописима којима се уређује оружје 
и муниција; лиценца за обављање послова ловочуварске служ-

бе Ловачке коморе Србије; возачка дозвола „Б“ категорије; рад-
но искуство на пословима ловочуварске службе најмање годину 
дана. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе шко-
ле у оквиру које је кандидат полагао предмет из области лов-
ства; доказ о пријављеном пребивалишту, односно боравишту 
на територији Општине Мерошина (приоритет) - оверена фото-
копија личне карте из које се види последње пријављено пре-
бивалиште; доказ да се против њега не води истражни посту-
пак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; доказ 
надлежног органа да у претходне две године није изречена пра-
воснажна мера забране обављања послова из области ловства, 
сходно члану 102 Закона. Рок за пријаву је 15 дана.

псс „агрозавод“ доо
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 27

тел. 013/831-335

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора ће се изабрати кандидат који испуња-
ва следеће услове: да је држављанин РС; да је пунолетно и 
пословно способно физичко лице; да има високу стручну спрему 
- VII/1 степен, најмање 3 године радног искуства на пословима 
из области пољопривреде; да није осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; 
да није осуђивано за кривично дело за које је запрећена казна 
затвора дужа од 6 месеци. Уз пријаву на оглас кандидат подно-
си писмене доказе о испуњавању тражених услова издатих од 
одговарајућих надлежних органа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са свим 
прилозима кандидат подноси на горенаведену адресу, лично или 
поштом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се размат-
рати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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 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, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на језику нацио-
налне мањине, осим услова из става 1 овог члана, лице мора 
да има и доказ о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и 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 одно-
са утврди да не испуњава услове из ст. 1 и 2 овог члана или 
ако одбије да се подвргне лекарском прегледу у надлежној 
здравственој установи.

београ д

унивЕрзитЕт у бЕограду  
ФармацЕутски ФакултЕт

11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област Фармацеутска - 
медицинска хемија и структурна анализа

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00, студент докторских студија или 
магистар наука из научне области за коју се бира и коме је при-
хваћена тема докторске дисертације, смисао за наставни рад. 
Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају и дру-
ге услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању 
и Статутом Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду, Статутом Фармацеутског факултета 
и Правилником о ближим условима избора у звање наставни-
ка на Фармацеутском факултету), подносе се архиви Факултета, 
Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања.

поништЕЊЕ огласа 
прЕдшколска установа „бошко буха“

11000 Београд, Прерадовићева 2а

Оглас објављен 21.08.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: сарадник за унапређење пре-
вентивне здравствене заштите, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана - 1 изврши-
лац, поништава се у целости.

унивЕрзитЕт приврЕдна акадЕмија 
ФакултЕт за мЕнаЏмЕнт малих и  

срЕдЊих прЕдузЕЋа
11000 Београд, Венизелосова 31

тел. 011/2620-866

Наставник за ужу научну област Општи 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Економија и 
финансирање

на неодређено или одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за ужу научну област Социологија и 
медији

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Информатика
на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Примењена 
математика

на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Производно - 
услужни менаџмент на неодређено или одређено 

време од 5 година

Наставник за ужу научну област Право
на неодређено или одређено време од 5 година

Наставник за ужу научну област Пројект 
менаџмент

на неодређено или одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област Општи менаџмент
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Економија и 
финансирање

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Информатика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Примењена 
математика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Производно - 
услужни менаџмент

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Право
на одређено време од 3 године

 Наука и образовање
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Асистент за ужу научну област Пројект 
менаџмент

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за избор наставника и сарадника прописа-
ни су Законом о високом образовању и Статутом Факултета за 
менаџмент малих и средњих предузећа. Пријаве са биографијом 
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова), достављају се у 
року од 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: 
Травничка 2.

ош „скадарлија“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/3247-445

Директор
за период од четири године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће образовање за наставника 
основне школе из чл. 8 ст. 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (у даљем тексту: закон) - педагога или 
психолога - подноси се оверена копија дипломе; дозвола за рад 
- подноси се оверена копија лиценце (за раније положен струч-
ни испит - уверење о положеном стручном иситу); најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - подноси се оригинал 
потврде о радном стажу у 2 примерка, са наведеним послови-
ма које је лице обављало у установама, издате од установе у 
којој кандидат ради, а ако није у радном односу, потврду издаје 
установа у којој је радио пре расписивања конкурса; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
- подноси се оригинал лекарског уверења о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од шест месеци у односу на дан истека конкурса, и 
то само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; да 
лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона - оригинал уве-
рења Полицијске управе места пребивалишта - прибавља шко-
ла; да лице није под истрагом - оригинал уверења надлежног 
суда места пребивалишта - не старије од 7 дана у односу на дан 
подношења пријаве; држављанство Републике Србије - оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству; општи услови - 
оригинал или оверена копија извода из матичне књиге рођених. 
Својеручно потписане пријаве, са животном и радном биогра-
фијом (CV) и документима, доставити на адресу школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Информације 
на број телефона: 011/3247-445. Рок за пријављивање је 20 дана 
од дана објављивања.

ош „скадарлија“
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/3247-445

Наставник музичке културе
са 80% радног времена, на одређено време до повратка 

запослене са боловања, породиљског и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 8 ст. 2 и чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13 - Закон) и документа која се подносе уз пријаву: 
школска спрема: у складу са чл. 8 ст. 2 Закона и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова - копија дипломе и додатка дипломи (за завршене мас-
тер студије), уверења о дипломирању (ако није издата диплома); 
копија уверења о положеном испиту за лиценцу (раније - струч-
ном испиту) ако је кандидат положио испит; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима - тестирање 
кандидата у ужем избору у погледу психичке, физичке и здрав-

ствене способности за рад наставника са ученицима организује 
школа код Националне службе за запошљавање, пре закључења 
уговора о раду, општа здравствена способност - лекарско уве-
рење подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду; да лице није осуђивано по чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - доказ прибавља 
школа за изабраног кандидата; држављанство Републике Србије 
- фотокопију уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених; да лице није под истрагом - копија уверења осно-
вног суда места пребивалишта - не старије од 7 дана у односу на 
дан подношења пријаве; да лице зна језик на ком се остварује 
образовно - васпитни рад - диплома о стеченом одговарајућем 
високом образовању на српском језику. Кандидати који су били 
на тесту до шест месеци пре истека овог конкурса, наводе то у 
својој пријави, као и службу код које су обавили тест, пробни 
рад траје три месеца. Својеручно потписане пријаве са живот-
ном и радном биографијом и документима доставити на адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Информације на број телефона: 011/3247-445.

ош „дулЕ караклајиЋ“
11550 Лазаревац, Д. Караклајића 35а

тел. 011/8123-915

Помоћни радник - спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа; физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужнос-
ти); држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: биографске податке, доказ о стручној спреми, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (све у ори-
гиналу или у фотокопији). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Потребан професор или 
апсолвент енглеског језика 

за рад са децом

Предност имају кандидати коју су 
завршили Филолошки факултет  
Универзитета у Београду. Биографију 
са сликом послати на адресу: 
 svrdlin@eunet.rs.

 Наука и образовање
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прва приватна 
угоститЕљско - туристичка школа

11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник за предмет француски језик
на одређено време до повратка раднице са боловања, 

са 44% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, односно дипло-
мирани филолог за француски језик и књижевност.

Наставник за предмет филозофија
на одређено време до 30.06.2014. године, са 20% 

радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор филозофије, 
дипломирани филозоф.

Наставник за предмет куварство са практичном 
наставом

на одређено време до 30.06.2014. године, са по 30% 
радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виши стручни радник техно-
логије куварства, виши угоститељ са претходно стеченим четво-
рогодишњим образовањем за занимање: техничар кулинар или 
кувар, гастролог, виши стручни радник - комерцијалист угости-
тељства.

Наставник за предмет хигијена
на одређено време до 30.06.2014. године, са 10% 

радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор медицине.

Наставник за предмет музичка уметност
на одређено време до 30.06.2014. године, са 5% радног 

времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академски музичар, дипло-
мирани музичар, сви смерови.

ОСТАЛО: за наведена радна места, предвиђено је најмање три 
године радног искуства и положен стручни испит. Уз пријаву 
кандидат је дужан да поднесе: биографију и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом степену стручности. Кандидати који уђу 
у ужи избор дужни су да доставе следећа документа: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
здравственој способности, уверење да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, 
односно за кривично дело које их чини неподобним за рад у шко-
ли. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

институт за пЕдагошка истраЖиваЊа
11000 Београд, Добрињска 11/III

тел. 011/2658-439

Истраживач за рад на пројектима
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области друштвених нау-
ка - приоритет имају социолози и антрополози (приложити фото-
копију дипломе); уписане докторске студије (приложити потвр-
ду са факултета); истраживачко искуство у друштвеним наукама 
(приложити потврду о раду на пројекту); знање енглеског језика 
(приложити потврду о положеном испиту). Писмене пријаве са 
CV, листом радова и оверене фотокопије докумената којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, шаљу се на наведену адре-
су Института. Додатна обавештења на број телефона: 011/2658-
439, радним данима, у времену од 11,00 до 12,00 часова.

унивЕрзитЕт у бЕограду 
ФакултЕт вЕтЕринарскЕ мЕдицинЕ

11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Ветеринарска хирургија

на одређено време од 5 година или неодређено време

Ванредни или редовни професор за ужу научну 
област Исхрана

на одређено време од 5 година или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, 
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010 и 93/12) и чл. 134 и 135 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Хигијена и технологија меса

на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Хигијена и технологија млека

на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Радиолошка, ултразвучна и ендоскопска 

дијагностика
на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Исхрана

на одређено време од 5 година

Доцент или ванредни професор за ужу научну 
област Ветеринарска хирургија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, 
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010 и 93/12) и чл. 133 и 134 Статута Факултета вете-
ринарске медицине.

Доцент за ужу научну област Исхрана
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Болести папкара
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, ветеринарски факултет, 
научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чл. 64 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08, 44/2010 и 93/12) и чл. 133 Статута Факултета ветеринар-
ске медицине.

Асистент за ужу научну област Гинекологија са 
андрологијом

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар наука из научне области за коју се бира или 
студент докторских академских студија из ветеринарске меди-
цине који је претходне нивое студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање осам или VII/1 степен стручне спреме, 
факултет ветеринарске медицине, смисао за наставни рад.
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Асистент за ужу научну област Заштита 
животиња

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Анатомија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Патологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Паразитологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Радиолошка, 
ултразвучна и ендоскопска дијагностика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: магистар науке наука из научне области за коју се бира 
или VII/1 степен стручне спреме, факултет ветеринарске меди-
цине, студент докторских академских студија из ветеринарске 
медицине који је претходне нивое студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образо-
вању и Статутом Факултета ветеринарске медицине. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биографија, дипломе, 
списак радова, радови и копију личне карте), доставити у року од 
15 дана од дана објављивања.

висока школа ликовних 
и примЕЊЕних умЕтности  

струковних студија
11000 Београд, Панте Срећковића 2

тел. 011/7291-196

Наставник за наставне предмете - реизбор:
- Основни енглески језик
- Средњи енглески језик
- Стручни енглески језик

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, Филолошки факултет, 
одсек Енглески језик, академски назив магистра наука из области 
филолошких наука, ужа област Енглески језик, објављени струч-
ни радови и најмање пет година радног искуства и способност 
за наставни рад.

ОСТАЛО: поред наведених услова, кандидати који се пријављују 
на конкурс треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Правилником о избору наставника 
школе и Правилником о систематизацији радних места школе. 
Кандидати подносе: пријаву на конкурс (на прописаном обрасцу 
- преузима се са сајта школе: www.vslpu.еdu.rs и достављају је 
у електронској и штампаној форми), биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, оверену фотоко-
пију дипломе, односно уверење о завршеном факултету, односно 
магистратури, докторату, списак радова. Пријаве са прилозима 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на адресу: 
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних 
студија у Београду, Панте Срећковића 2, Београд. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

унивЕрзитЕт у бЕограду  
ФакултЕт за спЕцијалну Едукацију и 

рЕхабилитацију
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Офталмологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет; док-
торат медицинских наука; педагошко искуство из области Офта-
лмологија у специјалној едукацији и рехабилитацији.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Машинство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из биомедицин-
ског инжењерства; педагошко искуство из области Офталмоло-
гија у специјалној едукацији и рехабилитацији.

Наставник у звању доцента за ужу научну област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време од пет година, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет, док-
торат и специјализација из уже научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене 
чл. 6 ст. 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005, 44/2010), као и Статутом Факултета за избор у звање 
доцента. Документа која је потребно доставити: пријава на 
конкурс, биографија, библиографија, оверене копије дипло-
ма, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на 
конкурс са свим прилозима подносе се Факултету, на наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

висока туристичка школа 
струковних студија

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Предавач за област Информатика у туристичком 
пословању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар економских 
наука, радно искуство најмање 10 година, познавање најмање 
једног страног језика, искуство у администрацији Линукс серве-
ра, одржавању мреже, искуство у пројектовању и реализацији 
информационих система, веб апликација и рада са базама пода-
така.

Предавач за област Англистика - енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар англистичких 
наука - енглески језик, радно искуство најмање 5 година, знање 
рада на рачунару.

ОСТАЛО: кандидати треба да имају способност за наставни рад, 
организационе способности и да испуњавају услове прописане 
чл. 64 и 65 Закона о високом образовању. Поред услова и доку-
мената предвиђених Законом о високом образовању, кандидати 
су дужни да уз пријаву приложе: уверење да нису осуђивани, 
копију личне карте, дипломе о стеченом образовању и лекарско 
уверење.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАША ПРАВА АДРЕСА:
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ош „сутјЕска“
11080 Земун, Задругарска 1

тел. 011/2611-796

Спремачица

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: 1) завр-
шена основна школа; 2) лекарско уверење; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за при-
мање или давање мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) поседовање држављанства 
Републике Србије. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1 
и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 
пре закључења о раду. Доказ из става 1 тачка 3 прибавља шко-
ла. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи и уверење о држављанству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

висока здравствЕна школа 
струковних студија у бЕограду

11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија, област Медицина, 
ужа област Неуропсихијатрија

на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат медицинских наука, специјализа-
ција из неуропсихијатрије.

Предавач, област Јавно здравље, ужа област 
Социјална политика и здравствена заштита

на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VII/2 степен, специјализација из области социјалне 
рехабилитације, Дефектолошки факултет, искуство у настави 3 
године.

Професор струковних студија,  
област Маркетинг

на одређено време до 1/3 - допунски рад

УСЛОВИ: VIII степен, докторат економских наука из области 
здравственог туризма.

ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Школе и Правилником о системати-
зацији радних места. Кандидати који конкуришу за рад до 1/3 
пуног радног времена на одређено време - допунски рад, потреб-
но је да приложе и сагласност своје матичне радне организације 
у којој се налазе у сталном радном односу. Пријаве на конкурс са 
биографијом, овереним дипломама, уверењем о држављанству и 
другим прилозима којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса подносе се у року од 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће се разматрати.

бор

ош „хајдук вЕљко“
19329 Корбово, Маршала Тита 11

тел. 019/814-255

Наставник музичке културе
са 25% радног времена

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 30% радног времена

Наставник историје
са 35% радног времена

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, односно стручна спрема пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву достави-
ти: диплому (оверен препис или фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запоошљавања, применом стандардизованих поступака. 
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

прЕдшколска установа „бамби“
19210 Бор, Моше Пијаде 66

тел. 030/425-160

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи: 
уверење о држављанству; оверен препис дипломе о стеченој 
средњој стручној спреми и сертификат издат од стране Минис-
тарства просвете о завршеној уводној обуци за педагошког асис-
тента, као и доказ о познавању ромског језика; извод из матичне 
књиге рођених. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Установе, на број телефона: 030/425-160.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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тЕхнички ФакултЕт бор
19210 Бор, Војске Југославије 12

тел. 030/424-555

Универзитетски сарадник у звању сарадника 
у настави или асистента за ужу научну област 

Прерађивачка металургија и метални материјали
на одређено време, изборни период од 1 или 3 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер металургије са завршеним техничким факултетом, 
одсек металуршко инжењерство и уписане мастер или докторске 
академске студије. Остали услови утврђени су одредбом чл. 71 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и 
чл. 103 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању сарадника 
у настави или асистента за ужу научну област 

Екстрактивна металургија и металуршко 
инжењерство

на одређено време, изборни период од 1 или 3 године

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и Стату-
том Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер металургије са завршеним техничким факултетом, 
одсек металуршко инжењерство и уписане мастер или доктор-
ске академске студије. Остали услови утврђени су одредбама 
чл. 71 и 72 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
44/2010) и чл. 103 Статута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс неопходно је доставити дока-
зе о испуњености услова конкурса: биографију, списак радова 
- радове на увид по позиву, диплому о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, потврду надлежног органа о непостојању сметње из чл. 62 
став 4 Закона о високом образовању - казнена евиденција МУП-а, 
документа у оригиналу или у овереном препису и не старија од 
шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања.

ош „пЕтар радовановиЋ“
19215 Злот

тел. 030/2561-022

Наставник српског језика и књижевности, са 
94,5% радног времена за рад у матичној школи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, 
прописан Правилником о врсти и степену стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и сарадника у настави у основној шко-
ли.

ОСТАЛО: сходно одредбама чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у 
радни однос у установи може да буде примљено лице ако има: 
одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на оглас приложити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
и уверење о држављанству РС. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања.

ЧаЧаК

доо „научно - тЕхнолошки парк“
32000 Чачак, Николе Тесле 42

тел. 064/8403-490

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: најмање VII/1 степен стручне спреме, да је кандидат 
држављанин Републике Србије, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије, магистар наука), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године у области: 
техничко - технолошких наука, биотехничких наука, економских 
наука, информационих технологија, најмање пет година радног 
искуства у привреди или науци, искуство у припреми и оцењи-
вању инвестиционих пројеката, да поседује радну способност и 
искуственост у вршењу спољнотрговинског пословања, изврсно 
познавање рада на рачунару (МS Оffice апликације, Интернет и 
сл.), активно знање говорног и писаног енглеског језика, да није 
правоснажно осуђиван. Место рада је Чачак. Провера стручне 
оспособљености, знања и вештина врши се увидом у податке из 
пријаве, писменом провером, разговором са кандидатом или на 
други одговарајући начин о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Рок за подношење пријава је 21.09.2013. годи-
не. Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања, податке о образовању, личну 
биографију (CV), податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до под-
ношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним области-
ма знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплома 
о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у 
струци, односно радна књижица (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење Министар-
ства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве 
доставити на адресу: „Форум привредника Чачка“, Карађорђева 
9, 32000 Чачак.

ош „момчило настасијЕвиЋ“
32300 Горњи Милановац, Иве Лоле Рибара 3

тел. 032/720-393

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће образовање, 
у складу са чл. 8 став 1, 2 и 4 и чл. 120 и 121 став 9 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), дозволу за рад (лиценцу), радно искуство 
на пословима наставника, здравствена способност за рад са уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова подноси се пре закљу-
чења уговора о раду - лекарско уверење), психичка и физичка 
способност за рад са ученицима (проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање), да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
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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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
прибавља школа), држављанство РС. Кандидат подноси: пријаву 
са биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, дозволу за рад (лиценцу), доказ о испуњености услова 
из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.

јагодина

ФакултЕт пЕдагошких наука 
унивЕрзитЕта у крагујЕвцу
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14

тел. 035/223-805

Наставник у звање редовни професор за ужу 
научну област Књижевност са методиком 

наставе

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне области за коју 
се бира, услови прописани чланом 64 став 9 Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05…93/12) и ближи 
услови утврђени Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, способност за наставни рад и 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 Закона о високом обра-
зовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене фотокопије 
диплома о завршеним основним студијама, академском називу 
магистра наука и научном степену доктора наука, биографију 
са подацима о досадашњем раду, списак објављених стручних 
и научних радова, као и саме радове и друге доказе о испуње-
ности услова по овом конкурсу. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

прЕдшколска установа „бамби“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/562-187

Васпитач
на одређено време, почев од 01.11.2013. до 30.06.2014. 

године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, виша школа за обра-
зовање васпитача, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
здравственој способности доставити пре закључења уговора о 
раду. Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на про-
веру психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Васпитач
са 80% радног времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог до 31.08.2014. године

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, школа за образовање 

васпитача, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здрав-
ственој способности доставити пре закључења уговора о раду. 
Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на проверу 
психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године

6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, да кандидат испуња-
ва услове из чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да достави: доказ о 
одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, медицинска сестра - васпитач, смер 
општи педијатријски, уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење 
о здравственој способности доставити пре закључења уговора о 
раду. Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на про-
веру психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Сервирка
на одређено време до 30.06.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, са положеним испитом из 
хигијенско - санитарног минимума. Уз пријаву кандидат треба да 
достави: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о здравственој способности доставити пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање.

Спремачица
на одређено време до 30.06.2014. године

4 извршиоца

УСЛОВИ: неквалификовани радник са завршеном осмогодишњом 
школом. Уз пријаву поднети: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми, оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству 
- не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о здравственој способности доставити пре закључења 
уговора о раду.

Кувар

УСЛОВИ: КВ кувар - III степен стручне спреме, положен сани-
тарно - хигијенски минимум и најмање једна година радног 
искуства. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одговарајућој 
стручној спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здравственој 
способности доставити пре закључења уговора о раду.

Магационер
на одређено време до 30.06.2014. године

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, трговинска школа и поло-
жен санитарно - хигијенски минимум. Уз пријаву кандидат под-
носи: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење о здравственој 
способности доставити пре закључења уговора о раду.

Руководилац на Грзи
на одређено време до 30.06.2014. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада на рачунару. 
Уз пријаву кандидат доставља: доказ о одговарајућој стручној 
спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
уверење о здравственој способности доставити пре закључења 
уговора о раду.
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Психолог
на одређено време, почев од 01.11.2013. до 30.06.2014. 

године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски 
факултет. Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одрговарајућој 
стручној спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању или уверење о завршеном факултету, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), уверење о здрав-
ственој способности доставити пре закључења уговора о раду.

прЕдшколска установа „бамби“
35250 Параћин, Николе Пашића 33

тел. 035/562-187

Васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, школа за образовање 
васпитача, положен испит - лиценца, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), уверење о здравственој способности доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидата који уђе у ужи избор Установа 
упућује на проверу психофизичких способности за рад са децом. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање.

Васпитач
на одређено време до 30.06.2014. године

10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, школа за образовање 
васпитача, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здрав-
ственој способности доставити пре закључења уговора о раду. 
Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на проверу 
психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Васпитач
са 70% радног времена, на одређено време до 

30.06.2014. године
8 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, школа за образовање 
васпитача, уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о здрав-
ственој способности доставити пре закључења уговора о раду. 
Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на проверу 
психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и небла-
говремена пријаве неће бити узете у разматрање.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог, до 

повратка одсутног запосленог
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућој стручној спреми, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом вишем образовању, виша школа за обра-
зовање васпитача, уверење о држављанству, извод из матичне 

књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
здравственој способности доставити пре закључења уговора о 
раду. Кандидата који уђе у ужи избор Установа упућује на про-
веру психофизичких способности за рад са децом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

КиКинда

прЕдшколска установа „наши бисЕри“
24420 Кањижа, Карађорђева 30

тел. 024/874-380

Спремачица
за рад у одељењу у Хоргошу

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
сведочанства); уверење о држављанству (фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене еви-
денције Установа прибавља службеним путем.

Спремачица
за рад у одељењу у Кањижи

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс доставити: доказ о стручној спреми (оверена фотокопија 
сведочанства); уверење о држављанству (фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене еви-
денције Установа прибавља службеним путем.

Психолог
на одређено време до 18.07.2014. године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) или стечено 
високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године психолошке струке - дипломирани психолог; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
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да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс доставити: доказ о стручној спреми (оверена фото-
копија дипломе); уверење о држављанству (фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско уверење дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Извод из казнене еви-
денције Установа прибавља службеним путем.

Васпитач српског језика као нематерњег
на одређено време до 18.07.2014. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције Установа прибавља службеним путем.

Васпитач
за рад у одељењу у Хоргошу

УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције Установа прибавља службеним путем.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

до 18.07.2014. године, за рад у одељењу на мађарском 
наставном језику у Малим Пијацама

УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 

образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције Установа прибавља службеним путем.

Васпитач
за рад у одељењу на српском наставном језику у 

Кањижи

УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фото-
копија), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције Установа прибавља службеним путем.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

до 18.07.2014. године, за рад у одељењу на мађарском 
наставном језику у Орому

УСЛОВИ: образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године или лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
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против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о стручној спреми 
(оверена фотокопија дипломе); уверење о држављанству (фото-
копија); извод из матичне књиге рођених (фотокопија); лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. Извод из 
казнене евиденције Установа прибавља службеним путем.

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

КосовсК а митровица

прЕдшколска установа „наша радост“
38430 Ораховац, Немањина 9

Васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, 
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне академске сту-
дије) у трајању од три године или на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач 
са стручним испитом - лиценцом за рад у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије - не старије од шест месеци; 
оверену фотокопију трајног извода из матичне књиге рођених; 
оверен препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити на адресу Установе, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

прЕдшколска установа „шарско ланЕ“
38236 Штрпце

тел. 0290/71-193

Тријажна сестра
на одређено време до повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: поседовање држављанства РС, поседовање одгова-
рајућег образовања - смера: медицинска сестра - васпитач или 
педијатријска сестра - IV степен, поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима, неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Уз пријаву на конкурс приложити: извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству), оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење да кандидат 
није под истрагом. Одлуку о избору кандидата директор ће доне-
ти у року од 30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс“. Ближе информације могу се добити код секретара 
Установе, на горенаведени број телефона.

КрагУјевац

ФакултЕт мЕдицинских наука
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну област 
Патолошка физиологија
на одређено време 1 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, са укупном просечном 
оценом најмање осам и уписане докторске академске студије 
или магистар медицинских наука коме је прихваћена тема док-
торске дисертације. Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Медицинског факултета у 
Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
фотокопију диплома, списак стручних и научних публикација и 
по један примерак тих публикација. Конкурсну документацију 
доставити и у електронској форми. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „мома станојловиЋ“
34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40

тел. 034/332-909

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога и психолога из 
члана 59 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), да 
поседује дозволу за рад наставника, педагога или психолога; 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доказ не старији од 6 месеци доставља 
се пре закључења уговора о раду; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. 
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да положи испит у року од годину дана од ступања на дужност, 
односно по доношењу подзаконског акта. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат за директора школе је у обавези да достави: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију дозволе за рад (стручни испит или 
лиценца); доказ о радном искуству на пословима образовања и 
васпитања, тј. најмање 5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; уверење о држављанству Републике Србије - не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - не старији од 
6 месеци; радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и организаторским способностима. Пријаве се подносе у 
затвореним ковертама, са назнаком: „За конкурс“, непосредно у 
школи или поштом на горенаведену адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за 
пријаву је 15 дана од дана објављивања.
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унивЕрзитЕт у крагујЕвцу 
природно - матЕматички ФакултЕт

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Методика, 
историја и филозофија математике у Институту 

за математику и информатику факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне 
спреме, магистар математичких наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, 
доктор математичких наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео најви-
ше један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом факултета и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Програмирање 
у Институту за математику и информатику 

факултета
за 50% радног времена, на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне 
спреме, магистар рачунарских наука уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спре-
ме, доктор рачунарских наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео најви-
ше један изборни период. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом факултета и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област Аналитичка 
хемија у Институту за хемију факултета

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или VII/2 степен стручне 
спреме, магистар хемијских наука уз услов да је прихваћена тема 
докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, док-
тор хемијских наука који је изабран у звање асистента по Закону 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 
44/10 и 93/12) и у наведеном звању провео највише један избор-
ни период. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: кандидати који конкуришу, поред општих услова треба 
да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним 
општим актима. Уз пријаву неопходно је доставити: биографију 
са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате 
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да 
су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. 
Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

Краљево

мЕдицинска школа
36000 Краљево, Доситејева 46Г

тел. 036/382-548

Наставник медицинске биохемије
за 40% радног времена

Наставник интерне медицине са негом
за 30% радног времена

Наставник хирургије са негом
за 30% радног времена

Наставник дерматологије са негом
за 20,74% радног времена

Наставник здравствене неге и рехабилитације
за 5% радног времена

Наставник неуропсихијатрије са негом
за 20% радног времена

Наставник педијатрије са негом
за 40% радног времена

Наставник гинекологије и акушерства са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, специјализација одређеног 
профила.

Наставник групе предмета за образовни профил: 
зубни техничар - технологије протетичких 

материјала (теорија), за 20% радног времена, 
парцијалне протезе (теорија) + 1 блок, за 14% 
радног времена, тоталне протезе (теорија) + 1 

блок, за 19% радног времена, фиксне протетике 
- 5 блокова, за 18% радног времена, ортодонски 

апарати - 2 блока, за 7% радног времена
до повратка раднице са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: теорија - доктор стоматологије, специјалиста одређе-
ног профила; блок - доктор стоматологије, виши зубни техничар, 
зубни техничар одређеног профила.

Наставник физикалне терапије
за 15% радног времена

Наставник кинезитерапије
за 15% радног времена

Наставник физикалне медицине
за 10% радног времена

Наставник специјалне рехабилитације
за 10% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, специјализација одређеног 
профила.

Наставник анатомије и физиологије
за 90% радног времена

Наставник здравствене заштите са првом помоћи
за 10% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, доктор медицине.

 Наука и образовање
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Наставник здравствене неге
за 124% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одређеног профила, виша 
стручна спрема, одређеног профила.

Наставник групе предмета образовног профила 
физиотерапеутски техничар

за 90% радног времена

УСЛОВИ: виша стручна спрема.

Наставник аналитичке хемије (вежбе)
за 30% радног времена

Наставник немачког језика
за 11% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема, одређеног профила.

ОСТАЛО: право учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школа-
ма („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 
9/2013) и чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 55/2013). Уз пријаву на 
конкурс доставити: диплому о завршеној одговарајућој школи 
(да има одговарајуће образовање) и уверење о држављанству. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

прЕдшколска установа 
„вЕсЕло дЕтиЊство“

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

Васпитач
на одређено време до повратка раднице са одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије); на основним 
студијама у трајању од четири године; на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образовањем, да 
кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уверење прибавља Установа по службеној дужности; држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на ком се изводи настава. 
Уз пријаву доставити: оверен препис дипломе - фотокопију, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из мати-
чне књиге рођених. Конкурс је отворен 8 дана. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир.

КрУшевац

мЕдицинска школа
37000 Крушевац, Ћирила и Методија

тел. 037/440-319

Здравствена нега, вежбе и настава у блоку

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, санитарно - еко-
лошки инжењер - специјалиста са претходно стеченим образо-
вањем за струковну медицинску сестру, струковна медицинска 
сестра, организатор здравствене неге, виша медицинска сес-
тра, специјалиста - струковна медицинска сестра, дипломира-
на медицинска сестра, мастер медицинска сестра, дипломира-
ни психолог, дипломирани дефектолог, дипломирани педагог, 
дипломирани специјални педагог, професор педагогије, виша 
медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра 
интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког сме-
ра, виши медицински техничар. Наведена лица треба да имају 
претходно стечено средње образовање у поручју рада здравство 
и социјална заштита, а лица из алинеје девете до дванаесте тре-
ба да имају и стечено образовање на вишој медицинској шко-
ли. Доказ о испуњености услова поднети уз пријаву на оглас. 
Кандидати треба да испуњавају следеће заједничке услове: да 
имају одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. У 
пријави навести јединствени матични број грађана. Уз пријаву 
приложити: уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми која је 
по конкурсу потребна (обратити пажњу на средњу и вишу меди-
цинску школу која се тражи). Лекарско уверење подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа за све кандидате.

гимназија
37000 Крушевац, Топличина 1

тел. 037/427-179

Професор латинског језика
на одређено време до повратка радника са боловања

Професор грађанског васпитања
за 63% радног времена, на одређено време до повратка 

радника са места помоћника директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајућег образовања 
сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у Гимназији - за професора грађанског васпитања 
- да је лице похађало одговарајући програм; да је држављанин 
Републике Србије; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности, без 
обзира на санкцију. Потребна документација: диплома (оверена 
копија), уверење о положеном испиту за лиценцу - ако је поло-
жен испит (оверена копија), уверење о држављанству, извод из 
казнене евиденције из МУП-а, за професора грађанског васпи-
тања - доказ о похађању прописаног програма. У молби обавезно 
навести да ли је обављено тестирање у Националној служби за 
запошљавање и када.

Обука за активнО  
тражење пОсла

 Наука и образовање
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лозница

допуна огласа 
прЕдшколска установа „црвЕнкапа“

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Оглас објављен 04.09.2013. године у публикацији 
„Послови“, за радно место: спремачица, допуњује се 
у делу: УСЛОВИ, тако што иза речи: да је држављанин 
Републике Србије, треба додати: да зна језик на ком се 
остварује образовно - васпитни рад.

ниш

висока школа 
за васпитачЕ струковних студија

18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за ужу област Музика и извођачке 
уметности

УСЛОВИ: завршен факултет музичке уметности или факултет 
уметности - одсек музичке уметности; одбрањена докторска 
дисертација; радно искуство 5 година. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; 
оверену фотокопију дипломе последипломских студија; извод 
из матичне књиге држављана; уверење да није кажњаван за 
кривична дела која га чине неподобним за обављање послова у 
просвети; преглед кретања у служби са биографским подацима; 
списак научних и стручних радова, као и саме радове (објављени 
радови се враћају након спроведеног поступка избора у звање 
наставника високе школе); уверење о дужини радног стажа. Рок 
за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

нови са д

прЕдшколска установа „бошко буха“
21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8

тел. 021/705-100

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 08.01.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 17.02.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 06.05.2014. године

2 извршиоца

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 24.05.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 05.06.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, до 11.08.2014. године

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства, до 09.07.2015. године (за време 
првог изборног периода директора)

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног запосленог, до 

31.08.2014. године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 8 ст. 2 и 3 и чл. 121 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 
39 Закона о предшколском васпитању и образовању. Кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене Законом о раду и Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе и уверење о 
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом подноси се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о кривичној неосуђиваности прибавља Установа по 
службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

основна школа 
„пЕтар пЕтровиЋ ЊЕгош“

21460 Врбас, Палих бораца 34
тел. 021/707-170

Професор разредне наставе у одељењу 
продуженог боравка за ученике од I до IV 

разреда
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидати треба да поседује одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, за педагога или психолога, из чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013): на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који 
је уређивао високо образовање, почев од 10.09.2005. године или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
дозвола за рад (лиценца), односно положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Наставу и друге облике образовно - васпитног рада у разредној 
настави може да изводи: професор разредне наставе, наставник 
разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу. Уз пријаву на 
конкурс поднети: оверен препис/фотокопију дипломе и уверење 
о држављанству; одговарајуће лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) - подноси се пре закључења уговора о раду, док 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци) - прибавља 
школа. Докази о испуњавању услова конкурса који немају трајни 
карактер не могу бити старији од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

 Наука и образовање
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унивЕрзитЕт „ЕDUCONS“ ФакултЕт 
за спорт и туризам тимс

21000 Нови Сад, Радничка 30а
тел. 021/530-633

e-mail: informacije@tims.еdu.rs

Наставник (сва звања) у пољу друштвено - 
хуманистичке науке, научна област Менаџмент и 
бизнис, ужа научна област Менаџмент и бизнис у 

туризму
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из одгова-
рајуће области; да кандидат има одговарајуће компетенције у 
педагошком раду из одговарајуће научне области. Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не Законом о високом образовању, Законом о раду и Статутом 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе доказе о испуњености услова конкурса: радну 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење надлежног државног органа да 
није осуђиван/а за кривична дела, као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кандидата, списак 
објављених научних радова и да достави саме радове. Пријаву 
о наведеним доказима о испуњавању услова конкурса послати 
на адресу Факултета, са назнаком: „За конкурс“. Информације 
у вези конкурса могу се добити на бројеве телефона: 021/530-
633 или 021/530-231, сваког радног дана, у времену од 08,00 
до 16,00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

Наставник (сва звања) у пољу друштвено - 
хуманистичке науке, научна област Физичко 

васпитање и спорт, ужа научна област 
Комплементарне кинезиолошке науке, научну 
област Менаџмент и бизнис, ужа научна област 
Комплементарне науке менаџмента и бизниса у 

туризму
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука; 
да кандидат има одговарајуће компетенције у педагошком раду 
из одговарајуће научне области. Поред наведених услова, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Законом о раду и Статутом Факултета за спорт и 
туризам. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе дока-
зе о испуњености услова конкурса: радну биографију, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног државног органа да није осуђиван/а за 
кривична дела, као ни да се пред надлежним органима не води 
кривични поступак против кандидата, списак објављених науч-
них радова и да достави саме радове. Пријаву о наведеним дока-
зима о испуњавању услова конкурса послати на адресу Факулте-
та, са назнаком: „За конкурс“. Информације у вези конкурса могу 
се добити на бројеве телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана, у времену од 08,00 до 16,00 часова. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

панЧево

гимназија „урош прЕдиЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5

тел/факс: 013/301-120, 344-483

Професор хемије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији - за професора 
хемије. Кандидати треба обавезно да доставе: пријаву на кон-
курс, диплому о стеченом високом образовању (оверену фото-

копију); додатак дипломе (оверену фотокопију) или потврду 
факултета да је кандидат положио испите из педагогије и психо-
логије (оригинал или оверену фотокопију) или доказ да је кан-
дидат положио стручни испит или испит за лиценцу (оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); фотокопију важеће личне карте, а ако на 
истој нема адресе, штампане податке са (електронске) личне 
карте; краћу биографију са подацима о пословима које је кан-
дидат обављао (CV). Право учешћа на конкурсу има кандидат 
који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
прописана чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања, о чему Гимназија прибавља доказ за кандидате који су 
ушли у ужи избор. За кандидате који испуњавају услове из кон-
курса и који су ушли у ужи избор, на захтев Гимназије надлеж-
на служба за запошљавање извршиће проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, применом стандардизованих 
поступака. Пре закључења уговора о раду, изабрани кандидат ће 
приложити доказ о здравственој способности. Рок за подношење 
пријаве и тражене документације је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији ‚‘Послови‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу; информације на број телефона: 
013/301-120.

прЕдшколска установа „полЕтарац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6

тел. 013/2100-054

Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање васпитача на студијама првог сте-
пена или студијама другог степена или студијама у трајању од 
три године или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или више образовање васпитача и образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова.

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке - васпитачког 
смера, са или без радног искуства.

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају следеће услове: одго-
варајуће образовање; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење прибавља Установа; држављанство Републике Србије; 
да знају језик на ком се остварује васпитно - образовни рад. Уз 
пријаву кандидати треба да доставе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис - фотокопија 
дипломе, потврда факултета да су у току студија положили испи-
те из педагогије и психологије или уверење о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу - за васпитаче, потврда 
средње школе о положеним предметима из педагогије и психоло-
гије или уверење о положеном испиту за лиценцу - за медицин-
ске сестре - васпитаче, доказ о знању језика на ком се остварује 
васпитно - образовни рад - сматра се да је образовање стечено 
на српском језику, доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће високошколске уста-
нове - за кандидате који су стекли диплому на другом језику. 
Здравствено уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом - доноси се након доношења одлуке 
о избору кандидата. Уверење о неосуђиваности прибавља Уста-
нова. Кандидати који уђу у ужи круг, врше проверу психофи-
зичких способности за рад са децом, а проверу врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Уколико је кандидат већ извршио проверу психофи-
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зичких способности, обавезно назначити у молби када је и где 
извршена. Документација не сме бити старија од шест месеци, 
осим извода из матичне књиге рођених који може бити раније 
издат уколико је трајни. Све копије морају бити оверене. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

ош „Жарко зрЕЊанин“
26314 Банатско Ново Село

Наставник српског језика
са 62% радног времена

УСЛОВИ: потребно је да кандидати испуњавају све услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), као 
и да имају одговарајуће образовање прописано чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да су држављани РС, знање 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву 
доставити: диплому или оверену копију дипломе, уверење о 
држављанству, уверење о некажњавању, доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Напомена: лекарско уверење биће у обавези да доставе канди-
дати који буду изабрани по конкурсу.

пирот

ош „свЕти сава“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног радника, са 

94% радног времена, за рад у одељењу у Кропцу

УСЛОВИ: потребна документација: молба - кратка биографија, 
оверена фотокопија дипломе - стечена одговарајућа стручна 
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012): професор српског језика и књжев-
ности, професор српског језика и книжевности са општом линг-
вистиком, професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, дипл. 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, дипл. 
филолог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима, професор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност, професор, односно дипл. филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за срп-
скохрватски језик са јужнословенским језицима, професор срп-
скохрватског језика са источним и западним словенским језици-
ма, професор, односно дипл. филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са страним 
језиком, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. 
филолог за српски језик и књижевност, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија).

Педагошки асистент
на одређено време у школској 2013/2014. години

УСЛОВИ: потребна документација: молба - кратка биографија, 
оверена фотокопија дипломе - стечена одговарајућа стручна 
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и 

стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012): завршена уводна обука према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошке асистенте, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија).

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребним документима слати на адресу школе 
или предати лично код секретара школе. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

пож аревац

ош „Ђура јакшиЋ“
Топоница

12311 Мало Црниће

Наставник математике
са 80% радног времена (16 часова)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове у складу 
са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/2009, 52/11, 55/13): одговарајуће 
образовање - VII степен стручне спреме (у четворогодишњем 
трајању), у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (‚‘Сл. гласник РС - 
Просветни гласник‘‘, бр. 11/2012), професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар; 
професор математике и рачунарства; дипломирани математичар 
за математику економије; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар - примењена математика; дипломирани математичар - мате-
матика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије); 
дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер про-
фесор математике; мастер професор математике и физике; 
мастер професор математике и информатике; мастер професор 
физике и математике; мастер професор информатике и матема-
тике; дипломирани професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мас-
тер (са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математике, профе-
сор биологије - математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломира-
ни математичар и информатичар. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са положе-
ним испитом из предмета: Геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике, односно мате-
матике и информатике, да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду), да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (прибавља школа), држављанство Републике Србије, 
знање језика на ком се остварује образовно - васпитни рад. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије и оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми. Пријаве на конкурс слати на адресу школе, са 
назнаком: ‚‘За конкурс‘‘. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 012/266-396.
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пријепоље

ош „гојко друловиЋ“
Радоиња

31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, да кандидат има одгова-
рајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уверење 
о држављанству не може бити старије од шест месеци). Доказ 
о завршеној школи и уверење о држављанству подносе се уз 
пријаву на конкурс, а лекарско уверење пре закључења уговора 
о раду. Доказ о некажњавању прибавља школа. Фотокопије при-
ложених докумената морају бити уредно оверене.

ош „кнЕзова рашковиЋа“
31322 Божетићи
тел. 033/672-224

Наставник физике
са 6 часова недељно (30% радног времена)

Наставник математике
са 16 часова недељно (90% радног времена)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). Кандидати уз пријаву подно-
се: оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми и ориги-
нал уверење о држављанству РС. Остали докази подносе се пре 
закључења уговора о раду.

проКУпље

прЕдшколска установа „сунцЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36А

тел. 027/381-534

Васпитач
на одређено време до 13.06.2014. године, за рад у 

издвојеном одељењу у Луковској Бањи

Васпитач
на одређено време до 22.01.2014. године

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од три године или студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), вас-
питач у складу са законом предвиђен чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и чл. 8 Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - Установа прибавља службеним путем, 
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са 
децом подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком: „За 
конкурс“, у затвореној коверти слати на наведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

смедерево

тЕкстилно - тЕхнолошка 
и пољоприврЕдна школа „дЕспот ЂураЂ“

11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/640-930

Наставник енглеског језика
за 89% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник примене рачунара у текстилству
за 30% радног времена, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању и 
уверење о држављанству Републике Србије. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

прЕдшколска установа „чика јова змај“
11420 Смедеревска Паланка, Трг хероја 21

тел. 026/322-017

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. дипло-
ма - сведочанство о завршеном факултету - школи; 2. психофи-
зичка и здравствена способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је 
држављанин Републике Србије. Доказ о испуњености услова у 
оригиналу или у овереној фотокопији која није старија од 6 месе-
ци из тач. 1 и 4 - доставља кандидат уз молбу. Доказ о испуње-
ности услова из тач. 2 обезбеђује Установа на следећи начин: у 
поступку одлучивања о избору, директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу психофизичких спо-
собности, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом врши надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о испуњености услова 
из тач. 3 - прибавља Установа.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног запосленог 

дуже од 60 дана
2 извршиоца

Спремачица

УСЛОВИ: 1. II степен стручне спреме; 2. психофизичка и здрав-
ствена способност за рад са децом; 3. да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не 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. да је држављанин 
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Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу доказе о испуњености услова из тач. 1 и 4 у оригина-
лу или у овереној фотокопији која не сме бити старија од шест 
месеци. Доказ о испуњености услова из тач. 2 изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Доказ о испуњености 
услова из тачке 3 - прибавља Установа.

сомбор

основна школа „братство - јЕдинство“
25270 Бездан, Жртава фашизма 25

тел. 025/810-322

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

одсутног радника

УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

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

одсутног радника

УСЛОВИ: висока стручна спрема према Правилнику о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; познавање мађарског језика на наставном нивоу - потвр-
да о познавању језика.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву приложи-
ти: оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству - оверену фотокопију, а за радно место за које 
треба знање мађарског језика и потврду о познавању мађарског 
језика на наставном нивоу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „братство - јЕдинство“
25270 Сомбор, Жртава фашизма 25

тел. 025/810-322

Радник на одржавању чистоће

УСЛОВИ: I степен, стручна спрема према Правилнику о система-
тизацији; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву поднети: 
оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми и уверење о 
држављанству - оверену фотокопију. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

сремсК а митровица

установа за прЕдшколско васпитаЊЕ 
и образоваЊЕ „полЕтарац“

22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног запосленог 

преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три 
године, вишим образовањем - васпитач, у складу са посебним 
законом.

Васпитач - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена, студијама другог степена, студијама у трајању од три 
године, вишим образовањем - васпитач, у складу са посебним 
законом.

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 2013/2014. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршена уводна обука за 
педагошког асистента.

ОСТАЛО: да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да знају језик на 
ком се остварује васпитно - образовни рад. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, који не могу да буду старији од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија са холограмом), оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању. Кандидати за радно место 
педагошког асистента, поред осталих наведених доказа прилажу 
и оригинал или оверену фотокопију сертификата о завршеној 
уводној обуци за педагошког асистента. Доказ који се односи 
на психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ који се одно-
си на неосуђиваност кандидата прибавља Установа. Пријаве се 
подносе на адресу Установе.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  
нА зАхтеве  
клијенАтА
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ош „трива витасовиЋ лЕбарник“
22221 Лаћарак, 1. новембра 221

тел. 022/670-112

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице које 
има одговарајуће високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске 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 чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да испуњава услове за наставни-
ка основне школе, педагога и психолога; да има дозволу за рад 
(лиценцу); обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема савладану обуку и положен испит за 
директора биће у обавези да исти положи у законском року), 
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120. став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије; да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат прилаже: биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал потврде установе о радном искуству у области 
образовања (најмање 5 година); уверење о држављанству; доказ 
о познавању језика на ком се остварује образовно - васпитни 
рад; уверење надлежног суда да кандидат није под истрагом и да 
се против њега не води кривични поступак. Доказ о испуњености 
услова о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду, а доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела прописана законом, односно 
предвиђена овим конкурсом - прибавља школа службеним путем. 
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Сва горенаведена документација не сме 
бити старија од шест месеци. Пријаве на конкурс (са доказима о 
испуњености услова) достављају се на наведену адресу школе, 
са назнаком: ‚‘Конкурс за директора‘‘. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

прЕдшколска установа „полЕтарац“
22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13

тел. 022/311-223, 310-565

1. Васпитач
5 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).

2. Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са послова 

заменика директора предшколске установе

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).

3. Васпитач
на одређено време до повратка запосленог са боловања

3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три године или на 
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 
- васпитач. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 
120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).

4. Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: стручна оспособљеност која се стиче средњим обра-
зовањем у трајању од 4 године (IV степен) медицинске струке, 
медицинска сестра - васпитач. Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13).

5. Кувар

УСЛОВИ: стручна оспособљеност која се стиче средњим образо-
вањем у трајању од 4 године (IV степен) или 3 године (III степен) 
угоститељске струке, смер куварски. Кандидат треба да испуња-
ва услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 
55/13).

6. Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене чл. 120 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11, 55/13).

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе, односно сведочанства о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови 
образац - трајно важење). За кандидате под ред. бр. 1, 2, 3 и 4 
- за испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тач. 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања којим се тражи знање језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад ако кандидат није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно 
је доставити уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе. 
Психолошку процену способности за рад са децом врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој спсобности за рад са децом (лекарско уве-
рење) - доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о 
раду, а уверење о неосуђиваности прибавља Установа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
се подносе на адресу Установе, са назнаком: „За конкурс“ и назив 
радног места за које се конкурише, у затвореној коверти. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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сУботица

ош „мајшански пут“
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Психолог
са знањем мађарског и српског језика

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање кандидата према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС“, бр. 16/2012) - студије другог степена по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не или основне студије у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела која су наведена у ставу 1 тач. 3 
чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије и знање језика на ком се 
остварује образовно - васпитни рад (знање српског и мађарског 
језика). Кандидати су дужни да приликом подношења пријаве 
на конкурс приложе доказе о испуњености услова: диплому или 
оверену фотокопију дипломе, уверење или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не може да буде 
старије од шест месеци), оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, за доказивање знања српског и мађарског 
језика: оверену фотокопију сведочанства или дипломе да је кан-
дидат стекао средње, више или високо образовање на српском, 
односно мађарском наставном језику или доказ да је положио 
испит из мађарског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Проверу психолошке способности кандидата 
за рад са ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање у Суботици, пре доношења одлуке директора о пријему 
одговарајућег кандидата. Пре заснивања радног односа, односно 
потписивања уговора о раду, кандидат треба да прибави лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс подносе се на адресу 
школе.

основна и срЕдЊа школа 
„Жарко зрЕЊанин“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14
тел. 024/553-037

Дипломирани дефектолог - логопед
на одређено време до 31.12.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед, професор дефе-
ктолог логопед.

Дипломирани дефектолог - соматопед
на одређено време до 31.12.2013. године

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - соматопед.

ОСТАЛО: поред горенаведених услова о врсти и степену стру-
чне спреме у складу са Правилником о профилу стручне спре-
ме наставника и сарадника у основном васпитању и образовању 
лако ментално недовољно развијених ученика („Службени лист 
САП Војводине“, бр. 22/1987) и поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове предвиђе-
не чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13): да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-

вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије. 
Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011), стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија и након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. У поступку одлучивања о избору наставника вршиће се 
претходна провера психофизичких способности кандидата. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: биографију са личним подацима; оверен препис - фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци). Уверење да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 
120 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
по службеној дужности прибавља школа од надлежног Секрета-
ријата унутрашњих послова. Лекарско уверење којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученици-
ма доставиће изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана обљављивања публикацији 
„Послови“. Неблаговремена и непотпуна документација неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу школе.

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

тел. 024/552-031
е-mail: messc@tippnet.rs

Наставник - приправник саобраћајних стручних 
предмета

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломи-
рани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски саобраћај 
или друмски и градски саобраћај и транспорт; мастер инжењер 
саобраћаја, претходно завршене основне академске студије 
у области саобраћајног инжењерства на студијском програ-
му, односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт 
- безбедност друмског саобраћаја, друмски и градски саобраћај 
и транспорт - саобраћај, друмски и градски саобраћај и транс-
порт - транспорт, саобраћај и транспорт, ако су на основним ака-
демским или мастер студијама изучавани наставни садржаји из 
области предмета.

Наставник - приправник саобраћајних стручних 
предмета на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја; дипломирани сао-
браћајни инжењер; мастер инжењер саобраћаја, претходно 
завршене основне академске студије у области саобраћајног 
инжењерства.

Наставник - приправник машинских стручних 
предмета на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства; мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинства.
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Наставник - приправник практичне наставе 
саобраћајне струке (инструктор вожње)

2 извршиоца

УСЛОВИ: положен специјалистички испит за возача моторних 
возила - инструктор.

ОСТАЛО: поред одговарајућег образовања према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 05/2011, 08/2011, 09/2013), кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, држављанство Републике Србије, 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кан-
дидат уз пријаву доставља: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству РС, доказ о знању 
језика на ком се остварује образовно - васпитни рад, уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (подноси изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду), уверење о неосуђиваности (прибавља школа по завр-
шетку конкурса). У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. 
Психолошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Приправник који савлада програм 
увођења у посао наставника има право на полагање испита за 
лиценцу после навршених годину дана рада. Приправнику који 
у року од две године од дана заснивања радног односа не поло-
жи испит за лиценцу - престаје радни однос. Пријаве са докази-
ма доставити на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

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

тел. 024/552-031
е-mail: messc@tippnet.rs

Наставник математике на мађарском наставном 
језику

2 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани математичар; 
дипломирани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар - теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом: Основи геометрије); дипломирани инфор-
матичар; професор хемије - математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; професор биоло-
гије - математике; дипломирани професор математике - мастер; 
дипломирани математичар - мастер; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски смер; про-
фесор 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 математи-
чар за математику економије; професор математике и рачунар-
ства; мастер математичар; мастер професор математике.

Наставник рачунарства и информатике на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани инфор-
матичар; професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енерге-
тике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информационе системе 
или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско - организациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани 
информатичар; дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар - професор информатике; 
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор 
информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; мастер математичар; мастер информа-
тичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
професор технике и информатике; мастер инжењер информа-
ционих технологија; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Наставу и друге 
облике образовно - васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати у оквиру завршених основних академских 
студија, положено најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање и најмање један 
из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. Испуњеност услова из ст. 2 и 
3 ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образо-
вања, на основу наставног плана и програма студија.

Наставник рачунарства и информатике
са 60% радног времена, на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани инфор-
матичар; професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; дипломирани инжењер 
електротехнике, сви смерови осим енергетског; дипломирани 
инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енерге-
тике; дипломирани инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информационе системе 
или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; дипломирани економист, смерови: кибер-
нетско - организациони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статистика и информатика 
или статистика, информатика и квантна економија; дипломирани 
информатичар; дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; дипломирани информатичар - професор информатике; 
дипломирани информатичар - мастер; дипломирани професор 
информатике - мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике; мастер математичар; мастер информа-
тичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства; мастер 
професор технике и информатике; мастер инжењер информа-
ционих технологија; мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке). Наставу и друге 
облике образовно - васпитног рада из предмета Рачунарство и 
информатика може да изводи и лице које је на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири семестра. Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати у оквиру завршених основних академских 
студија, положено најмање пет информатичких предмета (од 
тога најмање један из области Програмирање и најмање један 
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из области Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика. Испуњеност услова из ст. 2 и 
3 ове тачке утврђује министарство надлежно за послове образо-
вања, на основу наставног плана и програма студија.

Наставник српског језика
са 50% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске књижевности и 
језика; професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; дипломи-
рани филолог српског језика са јужнословенским језицима; про-
фесор југословенске књижевности и српског језика; мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и Српска књижевност); мастер професор језика и књижевности 
- србиста (студијски програм Српска филологија: српски језик и 
лингвистика); мастер професор језика и књижевности - србиста 
(студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и 
језик); мастер филолог (студијски програм Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мас-
тер филолог (студијски програм Српски језик и књижевност).

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм Немач-
ки језик и књижевност); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм или главни предмет, односно профил Немач-
ки језик и књижевност).

Наставник саобраћајне психологије
са 20% радног времена, на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог; дипло-
мирани школски педагог - психолог; мастер психолог.

Наставник саобраћајне психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог; дипло-
мирани школски педагог - психолог; мастер психолог.

ОСТАЛО: поред одговарајућег образовања према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, држављанство Републике Србије, да 
зна језик на ком се остварује образовно - васпитни рад. Кандидат 
уз пријаву доставља: оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС, доказ о знању језика 
на ком се остварује образовно - васпитни рад, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина, уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима (подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), уверење о неосуђиваности (при-
бавља школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања 
о избору наставника, директор врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Пријаве са дока-
зима доставити на адресу школе. Рок за достављање пријава је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

шабац

ош „лаза к. лазарЕвиЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Домар

УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме, квалификовани 
радник електро, столарске, машинске или водионсталатерске 
струке и радно искуство од најмање 5 година у струци. Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци, оверену копију дипломе или оригинал - ставити на увид, 
извод из матичне књиге рођених, потврду о радном искуству или 
фотокопију радне књижице - оверену, лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
- доставља кандидат који заснује радни однос по конкурсу, а пре 
закључења уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван 
за одређену групу кривичних дела предвиђених чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања (‚‘Сл. гласник РС‘‘, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13) - прибавља школа. Тражена документа 
доставити у оригиналу или као оверене фотокопије, лично или 
на адресу школе. Рок за пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање; број телефона за информације: 
015/304-170 - секретаријат школе.

Ужице

ош „димитријЕ туцовиЋ“
31310 Чајетина, Сердара Мићића 5

тел. 031/831-268

Наставник руског језика
са 50% радног времена, за рад у ИО Јабланица

Наставник физике
са 30% радног времена, за рад у ИО Јабланица

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у ИО Јабланица

УСЛОВИ: услови у складу са чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Посебни услови: у складу са чл. 8 став 
1-4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), наставник, васпитач и 
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ и да 
испуњава услове сходно Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/12). Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
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копију уверења о поседовању одговарајућег образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; доказ 
о држављанству РС (уверење); извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење (доставити пре закључивања уговора о 
раду). Уверење да кандидат није осуђиван школа прибавља по 
службеној дужности. Пријаве слати на адресу школе, број фак-
са: 031/831-268 или лично у секретаријат школе. Све фотокопије 
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

пољоприврЕдна школа 
са домом учЕника „љубо миЋиЋ“

31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању, односно на основним студија-
ма у трајању од 4 године. Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ, сходно чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона 
о раду, као и у чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 
Са кандидатом који буде примљен у радни однос на неодређено 
време, уговором о раду биће одређен пробни рад у трајању од 6 
месеци, сходно чл. 133 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о испуњености 
услова из чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања, док се лекарско уверење прилаже непосредно пре 
закључивања уговора о раду; биографске податке. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу школе. Ближе информације могу се добити на бројеве 
телефона: 031/3816-478 и 031/811-131.

ош „миливојЕ боровиЋ“
31312 Мачкат

тел. 031/834-002

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

Наставник руског језика
са 90% радног времена, за рад у матичној школи и ИО 

Шљивовица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 8 и 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; држављанство РС; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченој спреми; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци) и извод из матичне књиге рођених.

ош „богосав јанковиЋ“
31242 Кремна

тел. 031/3808-495

Професор руског језика
са 44% радног времена, за рад у ИО Биоска

УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да испуњава услове из чл. 8 ст. 2 
и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 52/11 и 55/13), односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
ЕСПБ; да испуњава услове у погледу врсте стручне спреме пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10 
и 11/12); да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; држављанство 
РС. Уз пријаву приложити: диплому о стеченој спреми (овере-
на фотокопија); уверење о држављанству (оверена фотокопија 
- не старија од 6 месеци); доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Доказ о 
здравственој способности подноси кандидат који буде изабран, 
пре закључивања уговора о раду. Доказ о неосуђиваности при-
бавља школа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ваљево

висока пословна школа 
струковних студија

14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/232-644

Наставник вештина за ужу научну област 
Информатика и информациони системи

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен економски, електротехнички, факултет орга-
низационих наука, природно - математички факултет и др; посе-
довање ЕCDL међународног сертификата; познавање Windows и 
Linux оперативног система; најмање пет година радног искуства 
у настави. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; потврду о радном искуству 
(предност имају кандидати са радним искуством у настави у 
високошколским установама); извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, уверење да се против лица не води 
кривични поступак и оверену фотокопију личне карте.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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вршац

ош „сава мунЋан“
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45

тел/факс: 013/858-015

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог - психолог, дипломирани педагог, 
мастер педагог, дипломирани педагог - мастер. Поред општих, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има 
образовање из психолошких, педагошких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, да је стекао средње, 
више или високо образовање на језику на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад (у школи се изводи настава на српском 
језику) или је положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; да кандидати имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
да нису правоснажном пресудом осуђивани за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело давање и примање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Уз пријаву кандидати прилажу: 
доказ о стручној спреми (оверену фотокопију дипломе), извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду - члан 120 став 4 Закона о основама система обра-
зовања и вапитања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11, 
55/13). Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа - 
члан 120 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 72/09, 52/11, 55/13), доказ 
да кандидат има образовање из психолошких и педагошких дис-
циплина стечено на високошколској установи или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, ако има положен 
испит за лиценцу онда прилаже доказ о томе (оригинал или ове-
рену копију), ако није завршио школовање на језику на ком се 
изводи настава прилаже диплому о завршеном средњем, вишем 
образовању на том језику (потребно је да је завршио на српс-
ком) или доказ да је положио испит (српски језик) по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Непотпуне и неблаго-
времено приспеле пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
‚‘Послови‘‘. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 013/858-015.

прЕдшколска установа „чаролија“
26300 Вршац, Ђуре Јакшића 3

тел. 013/831-700

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: да кандидат има завршену вишу школску спрему, 
односно одговарајућу високу школску спрему на студијама првог 
степена (основне струковне студије) у трајању од три године или 
студијама другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије).

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да има држављанство Републике 
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о стеченом образовању - оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе или уверења (само за вас-
питача) и доказ о завршеној основној школи - оверен препис или 
оверену фотокопију свеодочанства или уверења (само за помоћ-
ног радника); доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству). Пријаве слати на горенаведену адресу.

висока школа струковних студија 
за образоваЊЕ васпитача 

„михаило палов“
26300 Вршац, Омладински трг 1

тел. 013/831-628

Професор струковних студија у ужој научној 
области Педагогија, за предмет: Породична 

педагогија
на одређено време годину дана - академска 2013/2014. 

година, са 15% радног времена (1,5 час)

УСЛОВИ: у звање професора струковних студија бира се канди-
дат који има завршен филозофски факултет - катедра за педаго-
гију, научни назив доктор (VIII степен), стечен на филозофском 
факултету - катедра за педагогију, објављени стручни радови из 
области породичне педагогије и способност за стручни и настав-
ни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на висо-
кошколским установама, а према одредбама Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012).

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

предмет: Рад сa децом са посебним потребама - 
практикум

са 10% радног времена (1 час)

УСЛОВИ: у звање наставника бира се кандидат са високом струч-
ном спремом - дипломирани педагог (диплома филозофског 
факултета), са искуством од 10 година рада у високом образо-
вању, објављени научно - стручни радови из предмета за које се 
бира, способност за стручни рад и који испуњава опште услове 
за звање и рад на високошколским установама, а према одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012).

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсз позивни 
центар

 Наука и образовање
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Предавач у ужој научној области Педагогија, за 
предмет: Култура говора - методички аспекти

са 15% радног времена (1,5 час)

УСЛОВИ: у звање наставника бира се кандидат који има VII/2 
степен стручне спреме, магистар лингвистичких наука - методика 
наставе српског језика (диплома филозофског факултета - кате-
дра за српски језик и књижевност), искуство од преко 5 година 
рада у образовању, да има објављене научно - стручне радове 
из предмета за које се бира, способност за стручни рад и који 
испуњава опште услове за звање и рад на високошколским уста-
новама, а према одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 93/2012).

Наставник струковних студија у ужој научној области Уметнич-
ки предмети, за: 1. Вокално инструментални практикум 1 и 2 на 
ромском језику; 2. Методика музичког васпитања 1 и 2 на ром-
ском језику
са непуним радним временом за оба предмета, са 55% радног 
времена (5,5 часова)

УСЛОВИ: у звање наставника бира се кандидат који има завр-
шену музичку академију, научни назив магистар наука - VII/2 
степен, објављене стручне радове и способност за стручни и 
наставни рад и који испуњава опште услове за звања и рад на 
високошколским установама, а према одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010).

Наставник за извођење практичне наставе 
(вежби) у ужој научној области Уметнички 

предмети, за предмете: 1. Методика музичког 
васпитања 1 и 2 на румунском језику; 2. 

Методика музичког васпитања 1 и 2 (на јасленом 
узрасту) на румунском језику

са 65% радног времена за оба предмета (6,5 часова), на 
одређено време годину дана

УСЛОВИ: у звање наставника бира се кандидат који има заврше-
ну музичку академију, научни назив доктор наука - VIII степен, 
објављене стручне радове и способност за стручни и наставни 
рад и који испуњава опште услове за звања и рад на високош-
колским установама, а према одредбама Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 93/2012).

ОСТАЛО: кандидати су обавезни да приложе следећу докумен-
тацију: оверену диплому о завршеном школовању, радну био-
графију са библиографијом и радовима, извод из матичне књиге 
рођених, извод из матичне књиге држављана, судско уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак и фотокопију 
личне карте. Лекарско уверење о радној способности доставља 
се након што наставно веће донесе одлуку о избору кандида-
та. Кандидати који тражена документа већ имају у персоналним 
досијеима који се чувају код оглашивача - иста ће бити призна-
та. Пријаве на конкурс са потпуном документацијом подносе се 
директору Високе школе струковних студија за образовање вас-
питача „Михаило Палов“ у Вршцу, на горенаведену адресу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

зајеЧар

прЕдшколска установа „ЂулиЋи“
19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2013/2014. годину

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме, 
познавање ромског језика; завршена уводна обука за педагош-
ког асистента; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, за кривична дела против правног саобраћаја, против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; познавање језика на ком се остварује 
васпитно - образовни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља 
Установа; психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом доказује се лекарским уверењем које изабрани кандидат 
доставља пре закључивања уговора о раду. Уз пријаву доста-
вити на наведену адресу: оверену копију дипломе; сертификат 
о завршеној уводној обуци за педагошког саистента; уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Чистачица

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривична дела против полне слободе, за 
кривична дела против правног саобраћаја, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; познавање језика на ком се остварује васпитно - обра-
зовни рад. Доказ о неосуђиваности прибавља Установа; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом доказује 
се лекарским уверењем које изабрани кандидат доставља пре 
закључивања уговора о раду. Уз пријаву доставити на наведе-
ну адресу: оверену копију дипломе; уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања.
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прЕдшколска установа „бајка“
19350 Књажевац, Капларова 6

тел. 019/731-425, 731-408

Педагошки асистент
на одређено време да 31.08.2014. године

УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стручне спреме, позна-
вање ромског језика ако се ради са децом, ученицима и породи-
цама из ромске заједнице, у складу са законом, уверење о завр-
шеном уводном модулу обуке; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом, држављанство Републике Србије, 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
кандидат подноси: краћу биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе - сведочанства о завршеној одговарајућој 
школи, уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом врши надлежна служба за послове запошљавања, по 
захтеву Установе. Доказ о здравственој способности изабрани 
кандидат ће доставити пре коначности одлуке о избору. Доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља Установа. Пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотоко-
пији овереној у суду или општини, као и непотпуне и неблаго-
времене пријаве биће одбачене. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе лично на адресу 
Установе или поштом на горенаведену адресу.

зрењанин

Економско - трговинска школа 
„јован трајковиЋ“

23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Наставник економске групе предмета 
(рачуноводство, књиговодство, принципи 

економије, економика туризма, основи туризма и 
угоститељства и финансијско пословање)

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; дипло-
мирани економист; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области економије; дипло-
мирани економиста за рачуноводство и ревизију.

Наставник економске групе предмета 
(рачуноводство и књиговодство)

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2014. године, са 45% 

радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; дипло-
мирани економист; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области економије; дипло-
мирани економиста за рачуноводство и ревизију.

Наставник економске групе предмета 
(канцеларијско пословање)

на одређено време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдуже до 31.08.2014. године, са 55% 

радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; дипло-
мирани економиста; дипломирани инжењер организације рада; 
дипломирани правник; мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије у области економије, студијска група 
Статистика, односно Информатика или мастер студије у области 
економије, студијска група Статистика, односно Информатика; 
мастер правник, претходно завршене основне академске и мас-
тер студије у области правних наука; мастер инжењер организа-
ционих наука, претходно завршене основне академске студије у 
области организационих наука, студијски програм Менаџмент и 
организација, студијска група Информациони системи и техно-
логије.

Наставник математике
на мађарском језику, са 22% радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; про-
фесор математике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани математичар 
- теоријска математика, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
професор хемије - математике, професор географије - математи-
ке, професор физике - математике, професор биологије - матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани 
математичар - мастер, професор математике - теоријско усме-
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рење, професор математике - теоријски смер, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар - математика финансија, дипломира-
ни математичар - астроном, дипломирани математичар за мате-
матику економије, професор математике и рачунарства, мастер 
математичар, мастер професор математике.

Наставник ликовне културе
на мађарском језику, са 10% радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку 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; професор ликовних умет-
ности; дипломирани сликар - професор ликовне културе; ака-
демски сликар - ликовни педагог; дипломирани вајар - професор 
ликовне културе; академски вајар - ликовни педагог; дипломи-
рани графички дизајнер - професор ликовне културе; академски 
графичар - ликовни педагог; дипломирани графичар - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор 
ликовне културе; дипломирани уметник нових ликовних медија 
- професор ликовне културе; дипломирани графичар визуелних 
комуникација - професор ликовне културе; дипломирани сликар; 
дипломирани вајар; дипломирани графички дизајнер; дипломи-
рани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар 
зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених 
уметности; лице са завршеним факултетом ликовних уметности; 
мастер ликовни уметник; мастер примењени уметник; мастер 
конзерватор и рестауратор; мастер дизајнер.

Наставник практичне наставе куварства
за наставу на мађарском језику, са 85% радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физич-
ку 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; кувар - специјалиста; 
виши стручни радник - комерцијалист угоститељства.

Наставник психологије
за наставу на мађарском језику, са 10% радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-

ма; 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; профе-
сор психологије, дипл. психолог, дипл. школски психолог - педа-
гог, мастер психолог.

Наставник немачког језика
са наставом на мађарском језику, са 11% радног 

времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност).

Наставник немачког језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: oдговарајуће образовање у складу са чл. 8 ст. 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/13), Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/91...8/11, 9/13), да кандидат за наставника има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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; про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; мастер филолог (студијски програм Немачки језик и 
књижевност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и 
књижевност).

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа - I степен стручне спреме, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: неопходна документација: кандидат уз пријаву треба 
да наведе тачан назив радног места за које доставља: оверену 
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству РС, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, доказ о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на језику на ком се остварује образовно - 
васпитни рад или положен испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (подноси 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду), извод из 
матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности (прибавља 
школа по завршетку конкурса). У поступку одлучивања о избору 
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наставника, директор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Пријаве са доказима у 
овереној фотокопији доставити на адресу школе. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „доситЕј обрадовиЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник ликовне културе
за 25% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава посебне услове из чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања, односно 
да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзира 

на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство 
Републике Србије, знање језика на ком се остварује образовно 
- васпитни рад. Кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду стручне спреме из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чл. 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводи образовно - васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат је обавезан да изврши 
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма код службе за запошљавање, да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Уз пријаву на кон-
курс доставити следећу документацију: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (нови образац), 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци), доказ о испуњености услова из чл. 8 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о 
раду, а доказ о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 023/789-209.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

ПредузетНичке идеје

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

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

e-mail:  
novine@nsz.gov.rs
aleksandra.bacevic@nsz.gov.rs

Недавно сам завршила школовање и пријавила се на евиденцију не-
запослених Националне службе за запошљавање. Моја саветница у 
НСЗ ми је предложила да урадимо индивидуални план запошља-
вања. Колико је то обавезујуће и шта се од мене конкретно очекује?
Ако сте незапослени, а налазите се на нашој евиденцији, можете са вашим саветником 
за запошљавање направити индивидуални план запошљавања. Индивидуални план под-
разумева различите активности које сте договорили са саветником. На основу заједничке 
процене предлажу се одређене мере и активности које је неопходно да предузмете уколи-
ко активно тражите посао, а за саветника он представља инструмент за даљи индивиду-
ални рад са вама. Важно је да индивидуални план запошљавања доживите као властити 
план активности које треба да предузмете. Саветујемо вас да на индивидуалном разгово-
ру будете што искренији, јер саветник није испитивач већ неко ко покушава да добије што 
више података и информација како би вам помогао и на прави начин усмерио потрагу за 
послом. 
Саветник за запошљавање током индивидуалног разговор са вама настоји да прикупи 
све податке потребне за процену ваше запошљивости - образовање, радно искуство, зани-
мање, компетенције, посебна знања и то упоређује са стањем на тржишту рада. Веома су 
важна ваша интересовања јер она представљају параметар на основу којег знамо у којим 
занимањима можемо да посредујемо за вас.
Део индивидуалног плана је и дневник тражења посла. У овај дневник ви прецизно беле-
жите своје активности, као и њихов резултат и доносите га на увид вашем саветнику. Наш 
савет је да прецизно уносите податке у ваш дневник, јер подаци из вашег дневника могу 
бити идеалан водич за вашег саветника приликом тражења могућности за вас. Саветник 
за запошљавање ће вам увек изаћи у сусрет и у попуњавању обавезног упитника на који 
одговарате приликом пријаве на евиденцију. Значајно је да редовно пријављујете сваку 
промену, од промене адресе до нове обуке коју сте прошли, како би наше посредовање за 
вас било што ефикасније.

Након затварања фирме у којој сам остварила пуних 28 година рад-
ног стажа, била сам корисник новчане накнаде у трајању од годину 
дана. Од тада је прошло 8 година. Пронашла сам нови посао, радим 
и сада, али ме послодавац није пријавио. У децембру пуним 58 го-
дина. Да ли ћу имати право на новчану накнаду, будући да ће ми 
недостајати две године до остварења првог услова за пензију?
Одредбом члана 77 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености пропи-
сано је да незапослено лице може поново да оствари право на новчану накнаду ако поно-
во испуни све законске услове за стицање права. Један од услова је да се поново оствари 
стаж осигурања од минимално 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 
месеци.
Како наводите да вас послодавац није пријавио, изводимо закључак да немате потребну 
дужину стажа осигурања, односно да нисте пријављени на осигурање, из чега произила-
зи да немате услове за остваривање права на новчану накнаду. Како бисте се прецизније 
информисали о праву на новчану накнаду, предлажемо да се обратите запосленима у фи-
лијали Националне службе за запошљавање према вашем пребивалишту, који ће размот-
рити и све друге чињенице од утицаја на наведено право.

индивидуални план 
запошљаваЊа
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Пројекат „Београд на води”

План реконструкције запуштеног приобаља Саве je први значајан корак у правцу активирања 
великих потенцијала које Београд поседује захваљујући својим рекама рекама

Први потпредседник Владе Републике Србије Алексан-
дар Вучић разговарао је прошле недеље са градоначелником 
Београда Драганом Ђиласом о реализацији пројекта „Бео-
град на води“, која захтева сарадњу републичких и градских 
органа власти. Договорено је да се интензивира сарадња по 
овом питању, као и да се формирају заједничке радне групе 
које ће убрзано радити на реализацији овог пројекта. Састан-
ку су присуствовали и представници Дирекције за имовину 
Републике Србије, „Железница Србије“, као и чланови репу-
бличке и градске владе, наводи се у саопштењу Кабинета пр-
вог потпредседника Владе.

Пројекат „Београд на води“ представио је Вучић пре 
више од годину дана у току изборне кампање за градоначел-
ника Београда, а њиме се планира да се запуштено приобаље 
Саве реконструише. Како је онда навео, велики број инвес-
титора заинтересовано је за тај пројекат, а значајно је да би 
у изградњу, али и у експлоатацију било укључено најмање 
200.000 људи, што би добрим делом решило проблем неза-
послености у Београду, а главни град Србије би постао турис-
тичка атракција у југоисточној Европи. Говорећи о цифрама, 
Вучић је указао да би према том пројекту од такси за грађе-
винско земљиште Град добио више од 450 милиона евра, док 
његова реализација не би додатно задуживала Београђане.

Планови су амбициозни, али изводљиви
Амбициозни план представља први значајан корак у 

правцу активирања великих потенцијала које Београд посе-
дује захваљујући својим рекама. Запуштено приобаље Саве 
било би реконструисано и постало би културна, бизнис и ту-
ристичка мека. Изградила би се нова мрежа улица, тргова, 
шеталишта, паркова, стамбених и пословних здања.

„Као што смо прошле године најавили, пројектом „Бе-
оград на води“ планирано је измештање железничке и 
аутобуске станице, очување значајних културних објека-
та, али и отварање нових садржаја у складу са савреме-
ним стремљењима модерног града“, рекао је за „Новости“ 
Александар Јовичић, председник одборничке групе СНС у 
Скупштини града.

„Отвориле би се две нове аутобуске станице на терито-
рији Вождовца и Новог Београда. Станица Прокоп би коначно 
угледала велике путничке композиције из Европе и државе“, 
рекао је он и додао да би се на територији Баре Венеције, са-
градила комбинација пословног комплекса, хотела луксуз-
не категорије, стамбених блокова, објеката са културним и 
уметничким садржајем и других за спорт и рекреацију, уз 
велике зелене површине. Луксузни комплекс, како је навео, 
био би одвојен посебним каналом.

Према плановима које је СНС представила прошле годи-
не, укупна површина изграђених објеката требало би да буде 
1,8 милиона метара квадратних, а њихова тржишна вред-
ност, према садашњим ценама, требало би да износи више 
од четири милијарде евра.

Европолис
Простором између Бранковог моста и Газеле, први су се 

озбиљно бавили средином осамдесетих година архитекте Ми-
лош Перић и Бранислав Стојановић. Почетком деведесетих, 
САНУ је расписала интерни конкурс са идејом да се локација 
сагледа из еколошког, економског и других углова. Аутори 
пројекта „Варош на води“ повезали су леву и десну обалу реке 
мрежом канала и вештачким острвом на средини и ту смес-
тили стамбене, пословне, туристичке и угоститељске објекте. 
Следећи је био „Европолис“, према многим мишљењима поли-
тички пројекат, који је 1995. године урадио ЦИП.

„Београд на води“ је, уз метро, пројекат који може да из-
мени Београд, али и изузетно компликован што се инфра-
структурних предуслова тиче. Изградњом моста између 
Земуна и Борче долазимо до могућности да изместимо ка-
мионски саобраћај из Карађорђеве улице и да Аутобуску 
станицу преместимо на Нови Београд. На томе се увелико 
ради“, изнео је своје виђење градоначелник Београда Драган 
Ђилас.

„Са железничком инфраструктуром је ствар комплико-
ванија јер је осим измештања железничке станице потребно 
изместити и њен ранжирни део, односно направити такав 
исти вероватно у Батајници. У другој фази неопходно је на-
правити и мост код Винче. Уколико заједно радимо на томе 
са Републиком имаћемо снаге да то и реализујемо. Зато ме 
радује спремност господина Вучића да на том пројекту са-
рађујемо на добробит Београђана“, рекао је Ђилас и нагла-
сио да су градске власти изградиле и готово у потпуности 
санирале земунску обалу, средиле део испод Калемегдана 
око Куле Небојша, помогли сређивање Аде Хује, а на међу-
народном конкурсу изабрано је најбоље решење како да се 
Калемегдан повеже са Бетон халом, односно Савом.

В.П.

ОД СНА ДО ЈАВЕ

Чак 16 речних острва
Београд има око 200 километара обала у оквиру којих по-

стоји 16 речних острва која су већином ненасељена и предста-
вљају оазу нетакнуте природе. Због свог положаја на ушћу Саве 
у Дунав називан је капијом Балкана и вратима средње Европе.
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Почела je школска година

Образовање и наука нису потрошња, већ 
инвестиција у праву будућност. Потребно 
је вратити изгубљено поверење у просвету, 
васпитање и науку - каже нови министар 
просвете Томислав Јовановић

За око 860.000 основаца и средњошколаца у Србији 
протекле недеље је почела школска година, овог пута 
без штрајка просветних радника. У клупе је село око 
71.000 првака, а и ове године ђаци од првог до четвр-

тог разреда основне школе користе бесплатне уџбенике, за 
шта је, према речима помоћника министра просвете Зорана 
Костића, држава издвојила око 700 милиона динара.

„Први разред средњих школа у Србији уписало је око 
7.000 ђака мање него прошле године, али међу предавачи-
ма, упркос томе, има мање такозваног технолошког вишка“, 
рекао је помоћник министра просвете Зоран Костић у XIV 
београдској гимназији, где је пожелео пуно успеха свим уче-
ницима на почетку нове школске године. Костић је  нагласио 
да ниједан средњошколац у Србији није остао неуписан, из-
разивши наду да су сви уписали управо оно што су желели.

„Подаци показују да је 86 одсто ученика кренуло у 
школу која је била међу прве три жеље“, додао је Костић и 
истакао да не очекује да ће велики број предавача остати у 
потпуности без часова, а ако их и буде, да ће се то решавати 
запошљавањем на места колега који одлазе у пензију. Он је 
додао да су паушалне оцене синдиката да ће око 1.000 људи 
бити технолошки вишак због све мањег броја ђака, гашења 
одељења и скандала са малом матуром.

„Евиденције добијамо од школских управа, то су живи 
подаци и са данашњим даном имамо око 160-170 људи који 
немају норму“, рекао је он и најавио да ће се до средине ме-
сеца знати тачан број, с обзиром на то да су распоређивања 
још у току.

Говорећи о захтевима синдиката, Костић је навео да ће 
вероватно бити дозвољено формирање одељења са мање од 
15 ученика, поготову у трогодишњим школама, које су како 
тврде синдикати због пропуста на малој 
матури и „навале“ ђака у четворого-
дишње профиле, остале полуп-
разне.

„Такође, тамо где 
има мање од 15 ученика, 
спајаће се два образовна 
профила у једно одељење“, 
рекао је Костић.

Да у просвети и науци 
нема вишка и да отпуштања 
неће бити потврдио је и нови 
министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја Томислав Јова-
новић. Он је става да треба извр-
шити другачију расподелу унутар 
образовног система како не би било 
вишка запослених. Јовановић је у свом 
првом јавном наступу на министарској 
функцији истакао да је приоритет њего-
вог рада враћање изгубљеног поверење у 

просвету, васпитање и науку и да ће уз тимски рад у минис-
тарству у сарадњи са Владом Србије деловати превентивно и 
доносити одлуке „испред времена“.

„Почињемо да идемо испред догађаја, да доносимо пра-
вовремене и исправне одлуке које делују превентивно. Од-
мах ћемо почети припрему мале матуре, јер ако почнемо 
сада, годину дана раније, убеђен сам да тих пропуста неће 
бити. Они не смеју да се понове“, рекао је министар за Ра-
дио-телевизију Србије (РТС).

Јовановић је истакао и да је задатак Министарства да 
учини све како би сачувао мотивисаност оних који су анга-
жовани у просвети, јер су они самим ангажовањем потврди-
ли да су посвећени тој делатности.

„Радимо заједно за добробит друштва. То не даје резул-
тате одмах. Образовање и наука нису потрошња. То је инвес-
тиција у праву будућност. Ако добро инвестирамо, имаћемо 
добру и сигурну будућност“, рекао је Јовановић, који и у вре-
мену штедње очекује разумевање новог министра финансија 
за неопходна издвајања за ову област. Јовановић је напоме-
нуо да систем мора да буде једноставан и да ће само Минис-
тарство бити дебирократизовано и да ће морати много брже 
и ефикасније да ради.

Упитан да ли ће бити промена по питању исплаћивања 
зарада у просвети, Јовановић је навео да је по вокацији за то 
да се сваки посебан труд посебно награди, али да ће се о томе 
разговарати.

А.Б.

ОТПУШТАЊА 
(НЕ)ЋЕ БИТИ

Листа вишкова
Просветни радници у Србији у нову школску годину крећу 

са просечном зарадом од 43 хиљаде динара, најављеном по-
вишицом од свега 0,5 процената следећег месеца и трендом 
смањења броја ђака који се уписује у школе.

Колико ће просветара ове године остати без дела или 
чак целе норме још увек се не зна. Према подацима Форума 
средњих стручних школа Београда, 37 наставника стручних 
предмета и практичне наставе остаје без дела норме, а 12 без 
часова. Такође, у главном граду је на лити вишкова око 800 на-
ставника свих профила. Унија синдиката просветних радника 
Србије износи податак да на подручју Школске управе Ниш има 
637 вишкова, а 31 наставник је остао без иједног часа. И у Кра-
гујевцу више од 500 наставника дочекује нову школску годину 
са смањеним бројем или без часова. Ништа боља ситуација није 
ни у другим градовима. Међутим, ове цифре нису поуздане, јер 
постоји сумња да су неки директори школа прикрили право 
стање ствари. Форум београдских гимназија и Форум средњих 
стручних школа најављују спровођење интерне синдикалне ис-
траге због незаконитог запошљавања и преузимања радника. 
Како тврде, још током распуста су били расписивани конкур-
си и примани кандидати без чекања на објаву листе вишкова у 
просвети - пише Данас.
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Истраживање Инфостуда

Сваки четврти испитаник активно тражи посао, док би трећина радила ако би им се 
посао понудио

Иако су млади људи у Србији у начелу расположени да 
раде, очигледно је да им недостаје иницијативе и више ин-
формација о могућностима за проналазак посла. Наиме, ре-
зултати недавно спроведене анкете на Инфостудовом сајту 
намењеном студентима „Да ли планирате да пронађете хо-
норарни посао преко лета“, у којој је учествовало близу 1000 
испитаника, показују да би више од трећине анкетираних 
било спремно да ради током лета да су добили конкретну 
пословну понуду, али посао ипак активно нису тражили. Око 
15% анкетираних увелико ради, док је четвртина испитаника 
навела да су били у потрази за послом, али га нису нашли.

Сваки пети анкетирани је навео да му проналазак посла 
није ни на памети, док је најмање оних који у овом периоду 
још увек одмарају и нису одлучили да ли желе да раде - око 
8%. Судећи по великом броју испитаника који би радили, али 
на том плану ништа конкретно не предузимају, може се за-
кључити да студенти у Србији често не приступају активном 
тражењу посла, нити су довољно упознати са могућности-
ма за запошљавање током студија, као ни са расположивим 
праксама које нуде српске фирме.

Са друге стране велики проблем за запошљавање мла-
дих у Србији су послови које би студенти могли да раде, али 
се за њих тражи озбиљно радно искуство. С обзиром на то 
да се ради о врло младим особама, нереално је очекивати да 
могу да испуне овај услов приликом конкурисања. Ипак, то-

ком студија је могуће обавити неку од студентских пракси 
и на тај начин стећи предност над кандидатима који немају 
никакво радно искуство приликом конкурисања за посао.

Велики број кандидата који конкурише за посао наводи 
да их изостајање повратне информације о исходу конкурса 
обесхрабрује и не мотивише да се редовно пријављују на 
конкурсе за посао. Један од најчешћих закључака до којих 
кандидати долазе је да њихову пријаву за посао нико није по-
гледао, да не вреди конкурисати на огласе и тражити посао 
регуларним путем.

Многи кандидати су изнели жалбу да се конкурси рас-
писују само про форме и да компаније већ имају особу која 
на тој позицији ради или је та особа унапред позната. На 
формирање оваквог става утицало је више фактора - вели-
ки број пријава по огласу, одсуство повратне информације, 
али и чињеница да овакви огласи на неким местима заиста 
постоје.

Млади људи су често у потрази за пословима које могу 
да ускладе са својим обавезама на факултету. Због обавезног 
присуства на вежбама и предавањима, бодовања рада током 
године које је донела Болоња, студенти махом траже огласе 
са скраћеним радним временом или послове који се могу ра-
дити викендом или од куће, а на тржишту рада још увек по-
стоји веома ограничен број понуда за посао са флексибилним 
радним временом.

ДА ЛИ пЛАНИРАТЕ ДА 
пРОНАЂЕТЕ ХОНОРАРНИ пОСАО

Рад на крузерима
Због недостатка посла у Србији све више младих зарађује 

на луксузним, прекоокеанским бродовима. Највећи број њих, 
осим одличног знања најмање једног страног језика (обично 
енглеског), има и универзитетску диплому, нарочито из турис-
тичке бранше. Процене агенција које врше селекцију и обуку 
кандидата су да је у овом тренутку на морима око 2.000 људи 
из региона, од којих је више од половине њих из наше земље. 
Профил људи је различит - од продавачица у сувенирницама и 
парфимеријама, преко стјуарта и конобара, до кувара и обичних 
чланова посаде. Распон њихових плата је између 600 и 3.000 до-
лара, зависно од позиције. Уз то имају и бесплатну храну, кафу 
и безалкохолна пића током целог дана. Они склапају уговоре 
на пола године, после чега могу да користе годишњи одмор, па 
ако одлуче да се врате, потписују нове шестомесечне радне спо-
разуме. Пре тога, пролазе три круга интервјуа, од којих је само 
први у нашој земљи.

Најпопуларнији сезонски  
     послови овог лета

Млади Београђани су према подацима омладинских за-
друга, овог лета највише били заинтересовани за кошење траве, 
продају сладоледа и за посао промотера, а било је и доста анга-
жовања током Бир феста. У омладинској задрузи Сат од почетка 
маја посао је тражило више од 1.600 младих, а највише је било 
студената, ученика и незапослених. Најбоље су били плаћени 
физички послови и то 250 динара по сату. У омладинској за-
друзи „Свитац Фиг“ највећа потражња била је за промоцијама 
и за помоћним административним сезонским пословима, који 
су уједно и најплаћенији послови. Цена по сату на овим посло-
вима је различита и она се креће од 150 до 350 динара. Сезона 
траје до краја октобра, након чега следи затишје. Крајем године 
је велика потражња за промотерима и промотеркама пред но-
вогодишње празнике.



Бесплатна публикација о запошљавању 61  11.09.2013.  |  Број 534  |   

Незапосленост у ЕУ

Најнижа стопа незапослености забележена је у Аустрији (4,8), затим у Немачкој (5,3). Највиша 
стопа је у презадуженој Грчкој (27,6 одсто у мају, који је последњи месец за који су доступни 
подаци), затим у Шпанији (26,3 одсто)

Стопа незапослености је у јулу у еврозони мировала на 
рекордних 12,1 одсто, док је укупан број људи без пос-
ла нешто смањен у односу на претходни месец. Број 
незапослених у 17-чланој еврозони смањен је прошлог 

месеца за 15.000 на 19,23 милиона, након што је у јуну пао 
за 35.000, наводи Европски завод за статистику (Еуростат), а 
преноси агенција Франс прес. На нивоу целокупне Европске 
уније, укључујући Хрватску, која јој се прикључила у јулу, не-
запосленост је мировала на 11 одсто, уз 26,65 милиона људи 
без посла, што је за 33.000 мање у односу на јун, када је број 
незапослених смањен за 43.000.

На годишњем нивоу, међутим, незапосленост је порасла, 
како у еврозони, тако и у ЕУ, па је без посла остало милион 
људи више у односу на јул 2012, што осликава размере штете 
коју је донела економска и дужничка криза.

Најнижа стопа незапослености забележена је у Аустрији 
(4,8 одсто), затим у Немачкој (5,3 одсто). Највиша стопа је у 
презадуженој Грчкој (27,6 одсто у мају, који је последњи ме-
сец за који су доступни подаци), затим у Шпанији (26,3 одсто).

Незапосленост међу младима од 16 до 25 година ста-
рости и даље је веома висока и у еврозони износи 24 одсто, 
а у ЕУ 23,4 одсто, након 23,9, односно 23,5 одсто из јуна. И у 
тој старосној групацији је најтеже погођена Грчка, где је без 
посла 62,9 одсто младих, као и Шпанија, са 56,1 одсто.

Са стопом незапослености од 5,3 посто, Немачка је у по-
ређењу са другим земљама Европске уније једна од земаља 
са најмањим бројем незапослених.

Према писању немачких медија, заједно са свим потен-
цијалнима кандидатима унутар Немачке, тој земљи је по-
требно још 300 до 400 хиљада имиграната.

Програм „Посао мог живота“ младим људима из Европ-
ске уније (ЕУ) нуди прилику за практични рад у Немачкoj 
којој недостаје значајан број квалификованих радника, јавља 
дописник агенције Анадолија. Од фебруара ове године у Не-
мачку долазе млади људи из земаља Европске уније које 
финансијски не стоје најбоље. Они могу бити приправници 
на једном од око 350 признатих послова. Пројект је дeo ини-
цијативе за јачање пословне мобилности младих људи заин-
тересованих за обуку. Иначе, савезној влади Немачке за овај 
програм на располагању је око 140 милиона евра.

Страни приправници у Немачкој полажу и бесплатни 
курс немачког језика у центру за стране језике, плаћени су 
им путни трошкови како би дошли на разговор за посао те 
трошкови живота током приправничког стажа. Просечна 
плата приправника који се одлуче да оду у Немачку износи 
до 820 еура.

Они који желе да учествују у програму морају бити ста-
ри између 18 и 35 година. Потребна је и средњошколска ди-
плома из домовине те право слободе кретања у ЕУ-у. Осим 
тога, важно је да заинтересоване особе још нису одрадиле 
никакву обуку у својој земљи. У Немачкој недостају квали-
фиковани кандидати за многе послове.

„Недостају стручњаци за уређаје за хлађење, особе за 
негу старијих и болесних људи, водоинсталатери, инжењери 
и механичари“, казала је Сузан Aјкмајер (Susanne Еikemеiеr) 
из Савезне агенције за рад, но траже се и кандидати за рад 
у ресторанима.

Само прошле године у Немачкој је за приправнике оста-
ло упражњено више од 33 хиљаде места.

А.Б.

СТАБИЛАН РЕКОРД

ЕУ изашла из рецесије
Европски завод за статистику (Еуростат) повећаo је у дру-

гом кварталу процену економског раста за 27 земаља чланица 
Европске уније (ЕУ) на 0,4 посто, јавља дописник агенције Ана-
долија. Еуростат је прошлог месеца привредни раст у ЕУ, током 
другог тромесечја, у поређењу са претходним кварталом проце-
нио на 0,3 посто и констатовао да је ЕУ изашла из рецесије. Тако 
је процена привредног раста за 17 земаља еврозоне у другом 
тромесечју остала иста као и прошлог месеца, и то 0,3 посто.

Еуростат је саопштио да је у протеклом кварталу економска 
активност у ЕУ-у била нижа 0,7 посто, док је на нивоу еврозоне 
била мања за 0,5 посто. Већина земаља ЕУ и еврозоне су током 
целе протекле године и у првим месецима ове биле у рецесији, 
а неке од њих, као што је Грчка, још увек бележе драстичан пад 
производње, потражње и стопе запослености.

Са друге стране, Европска унија је прошли месец објавила 
да је након више од 18 месеци негативних економских трендова, 
еврозона и званично изашла из рецесије. Према писању BBC-а, 
БДП (бруто домаћи производ) у еврозони је порастао за 0,3 по-
сто у другој четвртини 2013. године, што је више од прогноза 
економских аналитичара. Пораст је био очекиван након што је 
немачка економија напредовала за 0,7 посто у периоду између 
априла и јуна. Сличан пораст имала је и економија Француске. 
Од 17 земаља које чине овај блок, напредовале су и најслабије 
економије, попут Португала, где је забележен раст од 1,1 посто. 
Ова земља је била једна од три на Старом континенту које су 
морале да узму позајмицу од неколико милијарди како би ста-
билизовале пад.
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Када ИТ хоби претворите у посао

Транзиција из омиљене активности у посао 
од кога може да се живи, захтева промену 
перспективе. Који год задатак да добијете, 

морате бити свесни тога да постоје делови у 
којима ћете уживати и више и они у којима 

ћете мање уживати

Заљубљеници у компјутере врло често своју опсесију 
претворе у каријеру, зато што рад са компјутерима 
они напросто воле, било да је реч о грађењу платфор-
ми за друштвено умрежавање или прављење сајтова, 

свеједно. Али, када посао израсте из хобија, најчешћи про-
блем постаје: како наћи време да се бавиш било чим другим? 
На први поглед, ово је ситуација на обострану добробит - за-
посленог и послодавца. Или можда није? Шта ако превелика 
пажња усмерена на једно поље живота ипак носи неке ри-
зике?

Један систем администратор на свом блогу је написао: 
„Посао је за мене просто начин да наставим да се бавим 
својим хобијем и при том зарађујем за живот, то је идеалан 
начин да проведем осам радних сати дневно“. За њега, рачу-
нари су постали осим хобија и предмет студија, а брзо потом 
прешли у посао са пуним радним временом.

Саветници за каријеру ће се истом сложити око тога да је 
сасвим лепо да волиш то што радиш и да посао треба да буде 
понешто и забаван. На површини, довођење у везу посла и 
хобија изгледа као модел који свима служи добро: опседнути 
рачунарима ће се фокусирати на оно што воле да раде, док ће 
њихови послодавци уживати плодове тог ентузијазма. Ипак, 
има ту неколико кривина на којима треба припазити на себе 
и на то да хоби не одведе каријеру у погрешном смеру.

Изузетно је важно не сметнути са ума да, док сву пажњу 
посвећујете оном делу посла који највише волите и што вам 
је некада био хоби, у сваком послу постоје ствари које захте-
вају вашу пажњу, понекад стопостотну. Низбрдица се састоји 
у диспропорционалној количини времена коју проведете 
верујући да је то најзанимљивије, игноришући такође важне 
и можда значајније аспекте посла.

Без сумње, транизиција из омиљене активности у по-
сао од кога може да се живи, захтева промену перспективе. 
Може да се деси, ма колико да сте самостални у раду и да сте 
изградили сопствени стил, да досегнете одређени ниво из-
над кога даље не можете, и то само зато што од вас нико није 
тражио да дубље задирете у проблеме са којима се суочавају 
велике организације, а који могу представљати изазов који 
сте ви - мимоишли. Ово се обично дешава самоуким компју-
терашима.

ЗАМКЕ ПОСЛА  
КОЈИ СЕ ВОЛИ

Зарада изнад просека
ИТ стручњаци су међу најбоље плаћеним у Србији и њихо-

ва просечна плата је око 85.000 динара, што је готово двоструко 
више од републичког просека, показују подаци сајта Infostud. 
Како се наводи у саопштењу тог портала, зараде у ИТ сектору у 
Србији крећу се од 20.000 до 150.000 динара, а ИТ стручњаци на 
посао не чекају и често почињу да раде и током студија. Стога не 
чуди што је у првом уписном року највеће интересовање влада-
ло за студије које школују ИТ стручњаке.

С друге стране, ИТ занимања се сматрају дефицитарним, 
јер постојећи број запослених у том сектору, нарочито висо-
костручних, не може да задовољи потребе тржишта рада, па је 
понуда послова у овој категорији већа од тражње.

Занимљив је податак да међу запосленима у овом сектору 
велики број њих нема формално образовање из области ИТ-а, 
већ су вештине стекли преко разних специјализованих курсева 
и усавршавали се вођени личним интересовањима.
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Који год задатак да добијете морате бити свесни тога да 
постоје делови у којима ћете уживати и више, и они у којима 
ћете мање уживати. Природна је тежња да игноришете ове 
мање забавне аспекте, али да бисте нешто заиста научили, 
баш ти досадни делови су од непроцењиве важности, упо-
зоравају психолози, нарочито ако посматрате ствар на дуге 
стазе.

Веома често, онај ко уђе у ИТ сектор зато што му је ту 
забавно, итекако може да промени мишљење када мало саз-
ри и када каријера ухвати залет. Џон Балдони, аутор књиге 
„Како сјајни лидери добијају сјајне резултате“, каже да се иза-
зов састоји у томе да једну страст замените другом, рецимо 
ка менаџменту. Нажалост, врло је много људи (не само у ИТ 
сектору) који одбијају менаџерске позиције зато што ће их то 
удаљити од онога што највише воле да раде. Другим речима, 

иако је на дуже стазе много боље и води већој плати и дру-
гим бенефицијама, заљубљеници у свој посао често ће да се 
одрекну посла који захтева нешто више од пуког задовољст-
ва, а менаџмент захтева промену перспективе, заједно са до-
следним интересовањем за комуникацију, писање и вештину 
презентације.

„Менаџмент нипошто није хоби“, каже Балдони. „То је це-
лодневна обавеза, захтева дисциплину за административне 
делове посла и фокусиран је на људе, не на (ИТ) технологију“.

Посао који јако волите и који вам прија носи и константну 
опасност од „burnout“ феномена, тј. „изгарања на послу“. Томе 
су нарочито склони они који све своје време проводе пред 
монитором и носи опасност да у своје радно време спакујете 
и породицу и пријатеље и спорт или шта год већ да вам треба 
или вас интересује. Превише било чега је дефинитивно лоше, 
тако да није згорег да свесно поделите свој дан на време за 
рад и време за живот. Чак и ако се у почетку будете досађи-
вали, немојте посустати и вратити се пред монитор: успешан 
човек је онај који је себе успео да оствари на свим пољима, и 
професионалном, и социјалном, и емотивном, спиритуалном 
и физичком. Дисциплина, истина је, помало боли (у почетку, 
док не пређе у ритуал), али свакако више гризе осећај да сте 
пропустили шансе и можда промашили нешто заиста важно.

Извор: Allan Hoffman, Monster Tech Jobs Expert
Poslovi.infostud.com

Србији недостају ИТ стручњаци
У Србији нема довољно стручњака за информационе тех-

нологије (ИТ) који би лако могли одмах да нађу посао у великом 
броју компанија које послују на нашем тржишту, а и шире. Зато 
је неопходно што више подстицати образовање у тој области 
- констатовано је на промоцији трећег издања студије „ИКТ у 
Србији“, коју су почетком године организовали Војвођански ИКТ 
кластер, ИКТ мрежа и Нишки кластер напредних технологија, 
уз подршку ГИЗ-а.

Напомињући да је слична ситуација и у другим држава-
ма, менаџер пројекта у Немачкој организацији за међународну 
сарадњу - ГИЗ Томислав Кнежевић, је у изјави Танјугу истакао 
да у Немачкој недостаје око 30.000 ИТ стручњака, као и да у 
тој земљи постоји велики број послова које су ИТ компаније 
спремне да понуде страним фирмама, између осталог и онима 
у Србији.

„Ради развоја и унапређивања ИКТ сектора наша држава 
треба да буде у сталном дијалогу са привредом. Проблем недос-
татка стручњака није могуће брзо решити али је неопходно, уз 
одређено организовање школовања, радити пре свега са децом, 
односно њиховим родитељима, како би се што више опредељи-
вали за ту област, где су изузетно добре шансе за запошљавање“, 
рекао је представник ГИЗ-а.

Најздравији део наше економије
Директор Војвођанског ИКТ кластера Милан Шолаја иста-

као је да је ИТ сектор у суштини најздравији у економији Србије, 
наводећи податак да је више од 90 одсто послова компанија које 
чине Војвођански ИКТ кластер повезан са извозом. Шолаја је ре-
као да је ипак неприхватљиво то да смо у тој области успешни 
на страном тржишту, а да домаће не буде довољно „покривено“ 
нагласивши да је „недопустиво да тек свако десето предузеће у 
Србији користи нека софтверска или ИТ решења у свом посло-
вању“.

Стално образовање и едуковање потребно је и за домаће 
пословне субјекте како би схватили да „рачунари могу много да 
ураде за њихов бизнис“, истиче Шолаја и додаје да је едуковање 
у ИТ области неопходно и државној управи.
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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)


