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КолиКо је КвалифиКована  
радна снага у србији

И ДИПЛОМА И ПРАКСА
Једна трећина незапослених који су евидентирани у НСЗ, без икаквих је 
стручних квалификација, а недавно тестирање радника које је спровеo 
Бенетон у Нишу, где је од 89 радника, тест прошло само четворо, 
покренуло је питање - колико је стручна радна снага у Србији?

информативни интервју

ВИ ПИТАТЕ
Један од најбољих извора за прикупљање информација о томе шта 
се дешава у оквиру неког занимања је разговор са људима који раде 
у тој области. Информативни интервју ви иницирате – ви постављате 
питања. Циљ је добити информације, а не посао....

рад на отвореном у ванредној 
ситуацији

МИНУС ОПАСАН ПО 
ЗДРАВЉЕ
Закон о раду не садржи посебне одредбе по питању права, обавеза 
и одговорности запослених и поступања послодаваца у случају 
ванредне ситуације, али би сваки послодавац требало да процени 
да ли ће се рад наставити у уобичајеном или смањеном обиму и да 
ли има потребе да се прекине са обављањем делатности
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реч уредника

ДЕМОГРАФСКИ ТРЕНДОВИ И 
ТРЖИШТЕ РАДА

Како са све мањим бројем ученика и истим бројем на-
ставника и професора учинити образовни систем економски 
одрживим? Како рационално искористити вишак простора у 
објектима у оквиру државног образовног система настао због 
смањења броја ученика? На ова и слична питања покушали су 
да одговоре учесници конференције Демографски трендови и 
образовни систем Србије, упозоравајући да из године у годину 
има све мање ученика и студената, док број наставника и про-
фесора углавном остаје исти, или се чак повећава. 

У укупном броју незапослених који су евидентирани у НСЗ, 
једна трећина је без икаквих стручних квалификација, а недав-
но тестирање радника које је спровела италијанска компанија 
Бенетон у Нишу, где је од 89 радника, тест прошло само четворо, 
покренуло је питање - колико је стручна радна снага у Србији? 
Учествујући у анкети, директор Сектора за посредовање у за-
пошљавању Националне службе за запошљавање Драган Ђу-
кић, изјавио је да се не може говорити о превеликој стручности 
радне снаге у Србији, ако се узму у обзир сви ограничавајући 
фактори - од формалног образовања, до непознавања модерних 
технологија. 

Директор Агенције за посредовање у запошљавању „JOB“ 
Небојша Милетић, каже да треба разбити фаму да смо „ми сјај-
ни, најбољи радници на свету, али да нема ко да нас плати, јер 
искуства говоре да данашњи послодавац тражи стручног чове-
ка који ће одмах почети да ради”.

„Генерално гледано незапослени не воле да уче и да се об-
разују, али такву одлуку промене тек уз нашу сугестију и када 
схвате да је едукација данас потреба и услов да одрже или да 
добију посао“, рекла је директорка Филијале НСЗ у Крагујевцу, 
Љуљана Петровић. Наглашавајући да НСЗ организује две врсте 
преквалифкација и обука и то за тржиште рада али и за позна-
тог послодавца, Петровић је навела да се у протекле три године 
преквалификало око 1.300 лица. 

Ни веома ниске температуре, које су достизале и минус 22 
степена целзијуса, нису спречиле велики број Крагујевчана да 
своју прилику за запослење потраже на дводневном Регионал-
ном сајму образовања и запошљавања, који су организовали 
Национална служба за запошљавање и Градска управа за обра-
зовање. Сајам је окупио више од 70 послодаваца који су понуди-
ли око 700 слободних радних места. Компанија Фијат се по први 
пут представила са својим компоненташима који ће учествова-
ти у производњи новог аутомобила Fiat 500L. 

Говорећи на отварању сајма ,директор НСЗ, Дејан Јовано-
вић је нагласио да је генерални спонзор, компанија Фијат, међу 
највећим инвеститорима у Крагујевцу и Србији уопште, покре-
нула ревитализацију српске ауто-индустрије, отварајући нова 
радна места, и подстичући развоју низа других сектора у граду.

“Национална служба ће наставити да подржава овакве по-
слодавце који у време кризе запошљавају велики број радника. 
Ситуација на тржишту рада у вашем крају се поправља из годи-
не у годину, а верујем да за Крагујевац долазе још бољи дани“, 
рекао је Дејан Јовановић. 

Шансу да дође до посла имало је 700 незапослених житеља 
Крагујевца и околине различитих занимања и степена образо-
вања. Посла је махом било за машинска и металска занимања, 
затим за продавце, завариваче, административне раднике, ме-
наџере, шиваче, конобаре и куваре. Поред послодаваца, на Сајму 
су своје програме и капацитете представиле основне и средње 
школе из региона, и велики број високообразовних установа из 
свих крајева Србије. 

 В.Пауновић



Захваљујући новим одредбама, српска привреда би 
требало почев од 2012. године да годишње уштеди 
око 100 милиона евра, јер су укинуте бројне застареле 
процедуре. Усвајањем измена Закона о привредним 
друштвима примењено је око 80 препорука из свео-

бухватне реформе прописа (СРП) за олакшавање пословања 
у Србији. Помоћница Регистратора привредних субјеката у 
Агенцији за привредне регистре (АПР), Катарина Стаменко-
вић изјавила је да је цена досадашњих накнада за регистра-
цију привредних субјеката остала иста, али и да је уведено 
неколико нових накнада за које раније нису постојале, а сада 
проистичу из одредби новог Закона о привредним друштви-
ма и Закона о поступку регистрације у АПР.

Значајне новине
Поводом почетка примене одредби ових правних аката 

од 1. фебруара, Стаменковић  је навела да ће за кориснике 
услуга АПР бити уведено и неколико електронских услуга - 
као што је електронски извод из Регистра чија ће цена бити 
приступачнија од „папирне“ форме овог документа,  јер ће 
захтев за оваквим документом моћи да пошаљу из канце-
ларије или с кућног рачунара. 

„За већину процедура какве су учешће на тендерима, 
конкурсима, регистрацију службеног возила предузетник 
или представник фирме мора да има извод из АПР и он се 
приликом доласка моментално добија у АПР и кошта 1.700 
динара. Међутим, сада се уводи новина да се може добити 
тај извод у електронском облику и он кошта 800 динара“, 
навела је Стаменковић. Она је даље подсетила како нове 
одредбе Закона о привредним друштвима, доносе значајне 
новина са којима привредни субјекти треба да се упознају. 

„Закон је задржао четири основне правне форме при-
вредних друштава, али је преузео да регулише и комплетну 
материју предузетника који су до сада били регулисани За-
коном о приватним предузетницима. Тај закон више није на 
снази осим у делу који се односи на ортачке радње и те од-
редбе ће се примењивати до 2013,“ казала је Стаменковић. 
Поред тога, овај Закон је потврдио да се региструје само 
претежна делатност, а не и додатне, рекла је Стаменковић 
и додала да ће сви оснивачки акти који буду достављени 
АПР бити јавно објављени на интернет страници Агенције. 
Предвиђено је и увођење нове адресе за пријем поште која 
може да се разликује од адресе седишта. Те адресе могу 

да се региструју и оне ће бити јавно објављене на интернет 
страни АПР. Важна новина је и да нема више обавезне упо-
требе печата, додала је Стаменковићева. 

олакшице предузетницима
Закон је одредио и висину оснивачког капитала, која 

је за друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о.) смање-
на са 500 евра на 100 динара, док је само за акционарска 
друштва износ повећан на три милиона динара, а рок за 
уплату померен је на 1. јануар  2014. 

„Сто динара је заиста исправна цифра јер су се појавиле 
неке информације у јавности да је то грешка и да је реч о 
100.000 динара. Дакле, није грешка, то је минимални улог“, 
рекла је Стаменковић додајући да је новина и то да упла-
та капитала није обавезна пре оснивања друштва, већ је то 
могуће учинити у роковима предвиђеним оснивачким ак-
том. Стаменковић је истекла да се измена за предузетнике 
састоје у томе да је сада уведена могућност да наследници 
преминулог предузетника и чланови његовог породичног 
домаћинства имају могућност да преузму радњу и наставе 
да обављају  делатност, а то се чак може извршити и на ос-
нову уговора о уступању и расподели имовине већ за време 
живота власника радње. „Дакле, уведена је могућност пре-
бацивања, односно преузимања предузетничке радње, што 
раније није било могуће“, објаснила је Стаменковић.

ефикасније управљање
 Закон о привредним друштвима пооштрава и одго-

ворност директора јер је јасно прецизирано на који начин 
се санкционише повреда тих дужности, детаљније је про-
писана надлежност судова. Укидају се и управни одбори, а 
остављена је могућност избора између једнодомног и дво-
домног система управљања. Код акционарских друштва 
укинута је подела на затворена и отворена акционарска 
друштва, већ на јавна и она која то нису. Код друштва са 
ограниченом одговорношћу искључено је ограничење броја 
чланова које друштво може да има, укинута је књига чла-
нова друштва, а уведена евиденција чланова. Измењен је и 
начин стицања сопствених удела -  право прече куповине 
припада искључиво члановима друштва, али не и самом 
друштву. Дозвољено је претварање дуга у улог а, такође, као 
и код акционарских друштва остављена је могућност избо-
ра између једнодомног и дводомног система управљања.

ПКС

Почела примена Закона о привредним друштвима  

Крај застарелим 
процедурама

Смањење трошкова предузећа, повећање одговорности директора и укидање управних одбора, боља 
заштита мањинских акционара и ефикасније корпоративно управљање, само су неке новине Закона о 

привредним друштвима, који је почео да се примењује у фебруару
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Презентујући резултате „Студије о реструктурирању 
предузећа – Србија 2012“, представници консултантске 
куће Роланд Бергер истакли су да је неопходно окре-
тање фирми у Србији другим изворима финансирања, 
међу којима је интерно финансирање, кроз сопствени 

профит. Банкарски кредити јесу преовладјујући вид финанси-
рања у Србији и користе се много више него у свету, где је око 30 
одсто фирми навело банке као извор финансирања. То показује 
још један стратешки недостатак фирми у Србији.

оптимизација трошкова
Резултати студије показују да су компаније у Србији које су 

искористиле кризу за реструктурирање, очигледно ојачале. На 
питање да ли сте предузели мере реструктурирања ради поди-
зања конкуренрности, половина српских менаџера рекла је да 
је предузела мере, а око 70 одсто сматра да су те мере знатно 
унапредиле конкурентност њихових предузећа. Иначе, око 60 
одсто компанија у Србији своју конкурентност оценило је као 
високу, што је било изненађујуће, рекао је др Владимир Преве-
ден, извршни партнер консултантске куће „Roland Berger Strategy 
Consultants”, за југоисточну Европу. Међутим, студија је показала 
да појам реструктурирања у Србији, као и у читавој регији није 
јасно дефинисан. 

„Стратешко“ планирање у којем се планира отпуштање де-
сет одсто запослених у првом кругу, па још десет у другом, није 
реструктурирање. Неопходна је најпре реална оцена тржишта, 
праваца његовог развоја, позиције фирме на том тржишту, а 
потом план како ће предузеће позитивно пословати на таквом 
тржишту. Преведен је поручио да нема времена ни простора за 
непланско смањење трошкова или радних места. Оптимизација 
трошкова, мера која је на Западу заступљена, у српским преду-
зећима се недовољно користи.

ризик није стратегија
На плану финансирања, неопходно је растеретити се банкар-

ских задужења и пронаћи нове изворе, међу којима су интерно 
финансирање, кроз новчани ток, профит, спајање са другима да 
би се ојачала база и слични.

Студија је показала и да су у Србији менаџери (60 одсто) мно-
го спремнији да преузму ризик него у Западној Европи (21 одсто), 
што показује да не послују по унапред припремљеном концепту 

и да су склонији интуитивном одлучивању. Неопходно је осигу-
рати слободан ток новца и усмерити се на потребе купца.

„Јасно је да чекања више нема, морамо да нађемо праву 
стратегију, како би што више компанија из кризе изашло оја-
чано. Морамо радити много на системском реструктурирању и 
проналажењу праве тржишне нише да бисмо преживели време 
у којем смо и да бисмо правили компаније за нови бизнис после 
кризе“, рекла је потпредседница ПКС Видосава Џагић. Према ње-
ним речима, компаније у Србији суочавају се са падом тражње, 
конкурентности и тржишног учешћа, растом неликвидности и 
трошкова производње као и притска поверилаца. Уз Закон о спо-
разумном финансијском реструктурирању још нису завршена 
подзаконска акта, да би се могао имплементирати у целости.

У расправи је истакнуто да највећи проблем у Србији пред-
ставља то што јавни сектор у Србији није реформисан и што ду-
гови државе привреди, која се задужује код банака, стварају 
неликивидност. Такође, један од разлога лошег пословања је и 
недостак квалификоване радне снаге.

Презентацији су присуствовали представници водећих пре-
дузећа која су учествовала у анкети приликом израде студије, 
као и највећих банака које послују у Србији, представници Ми-
нистарства за инфраструктуру и енергетику, Министарства фи-
нансија, Министарства економије и регионалног развоја, Народне 
банке Србије и Привредне коморе Србије.

СМЦ

Представљена „Студија о реструктурирању предузећа - Србија 2012“ 

КаКо иЗаћи иЗ КриЗе
Српски менаџери реструктурирање спроводе кроз смањење трошкова и отпуштање радника, а неопходно 

је стратешко, системско реструктурирање, па тек онда финансијско, поручио је извршни партнер за 
југоисточну Европу „Roland Berger Strategy Consultants“ др Владимир Преведен
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Како са све мањим бројем ученика и истим бројем настав-
ника и професора учинити образовни систем економски одржи-
вим? Како рационално искористити вишак простора у објектима 
у оквиру државног образовног система настао због смањења броја 
ученика?

На ова и слична питања покушали су дати одговоре учесници 
конференције Демографски трендови и образовни систем Србије, 
који је недавно одржан у Conference Center-у дневног листа Данас.

-Подаци су алармантни, упозоравају стручњаци,  из године 
у годину има све мање ученика и студената, док број наставника 
и професора углавном остаје исти. Често се чује да се преко 95% 
просветног буџета прелива на плате и да промили остају за инвес-
тиције у технолошку модернизацију наставног процеса, иако нија 
логично имати хиљаде наставника који немају ђаке, речено је у 
уводној презентацији. 

Ако се томе додају статистички подаци које је на конферен-
цији изнела Гордана Бјелобрк, из Одсека за демографију у Репу-
бличком заводу за статистику, према којима је у Србији у 2010. 
години у односу на 2002. било 10. 000 новорођене деце мање, да је 
природни прираштај у целој Србији мањи за 280 000 становника, 
сасвим је јасно да има пуно разлога за темељите, системске про-
мене у овој области.  

Статистика је неумољива и кад је реч о школама, школским 
одељењима, ученицима и наставницима. 

У посматраном периоду од 2002. до 2010. године број школа 
је са 3591 спао на 3505, а број одељења се смањио за 9%, док је 
укупан број наставника порастао за 16,36 процената.Десет или 
мање ученика има 825 школа у Србији, а  број ученика по једном 
наставнику пао је са 15,8% на 11,5%. Значајно је смањен  (8,9%) и 
број наставника са пуним радним временом. 

Истичући да отпуштање просветних радника сигурно није 
добро решење, Милован Станишић, ректор Универзитета Сингиду-
нум наглашава да је, пре свега,  неопходно уважавати чињенице 
да млади само са нешто више од 15 процената учествују у укуп-
ном броју становништва Србије и да у односу на акредитоване ви-
сокошколке институције недостаје 15 000 студената.

Било је речи и о томе који модели јавно-приватног партнер-
ства могу бити примењени када је реч о рационалном коришћењу 
школског система спортске инфраструктуре и која је улога при-
ватних образовних система у том процесу? На то питање један од 

могућих одговоре сугерисао је Младен Шарчевић, генерални ме-
наџер Образовног система „Руђер Бошковић“: 

„Само у Београду нпр. прављене су школе за 2 000 ђака у 
којима их је сада мање од 1 000. Било би нормално објединити 
одељења, вишак простора рентирати, а велика школска дворишта 
кроз јавно-приватна партнерства искористити за изградњу спорт-
ских објеката,“ закључио је Шарчевић.

искуства приватних образовних система
Како приватни образовни системи профилишу акредитоване 

наставне програме и број запослених, и може ли се у државном 
образовном систему применити нешто од позитивиних искустава 
у овој области, али и томе како демографски трендови утичу на 
школски систем у унутрашњости Србије и како примена савре-
мених технологија може помоћи да се смање трошкови наставе 
говорили су Александар Стевановић, економски аналитичар и Ми-
рослав Здравковић, уредник веб портала Макроекономија. Сложи-
ли су се да су приватни образовни системи они који показују да 
се поред квалитета акредитованих наставних програма и те како 
мора водити рачуна о економској одрживости, броју наставника и 
професора, и реалном нивоу зарада. Није логично да државни об-
разовни систем остане оаза у којој ће се плате и звања држати без 
обзира на све промене,  које доноси економска криза или разорни 
демографски трендови.

Управо зато је ова конференција била фокусирана на реша-
вање проблема изазваних демографским трендовима у образов-
ном систему, који би посебно у светлу економске кризе могли бити 
веома важан чинилац у обезбеђивању одрживог система финан-
сирања образовног система у Србији. Без таквог решења, свакако 
неће бити ни смисаоног система финансирања образовања, који 
ће уместо да смањи заостатак за развијеним светом додатно за-
остати и потпуно изгубити било какву употребљиву вредност на 
тржишту рада.

СМЦ

Демографски трендови у образовном систему Србије

ШКолЕ осТајУ бЕЗ ЂаКа
Начин финансирања у образовном систему Србије није економски одржив! Управо зато проблеме 

изазване демографским трендовима треба решавати хитно, посебно у светлу економске кризе. 
У противном, упозоравају стручњаци, школе ће нам остати празне, а огромна школска имовина 

неискоришћен ресурс

Забрињавајући демографски дефицит
Школе у Србији зврје празне, не само у неразвијеним сре-

динама или малим градовима већ и у центарлним београдским 
општинама, где демографски дефицит настаје, пре свега тако 
што десетине хиљада младих људи у времену за заснивање по-
родице одлазе на рад ван земље и тамо школују своју децу. Само 
две београдске општине, Гроцка и Звездара,  имају позитиван 
демографски биланс, све остале су у минусу, тако да се демо-
графски проблем за образовни систем Србије појављује и у срцу 
Београда, што баш и није превише уклопиво у мит о београди-
зацији Србије и Београду као граду који усисава становништво 
из целе Србије. Очигледно проблем демографског одумирања је 
већ увелико погодио образовни систем Србије, тако да се оправ-
дано поставља питање: може ли се смањењем броја запослених 
који немају своја одељења нити своје ученике, ослободити део 
средстава за модернизацију образовног система или ће радно 
место постати социјална категорија, па макар и не било ученика 
и студената.

 Такође није јасно зашто се огромна имовина која сада лежи 
неискоришћена у школском систему Србије не стави у функцију 
школског система макар и тако што ће се кроз модел јавног и 
приватног партнерстава ослободити школска спортска инфра-
структура или неки други елементи од којих би држава могла 
имати конкретне приходе. 
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Док једнан број саговорника сматра да је домаћа рад-
на снага стручна и да је већи проблем лош менаџер-
ски кадар, други су мишљења да се у Србији треба  
ослободити „мита“ да имамо стручне раднике, и  

 што пре се ухватити у коштац са тим проблемом, јер 
ће он, услед већег доласка страних инвеститора, бити све из-
раженији,. Секретарка Удружења индустрије текстила, одеће, 
коже и обуће Привредне коморе Србије (ПКС) Весна Васиље-
вић, сматра да Србија у текстилној грани има стручну радну 
снагу, што су потврдили и многи међународни експерти.

“То није скупа производња, али је у текстилној индустрији 
важно имати паметно осмишљен начин производње. Имали 
смо једног експерта из Немачке који је радио на ревитализа-
цији текстилне гране. Између осталог, тестирао је највећи број 
наших текстилних радника и запазио да су они веома добро 
обучени за рад са машинама, али да има јако пуно празног 
хода и да је заправо проблем у менаџменту“, рекла је Васиље-
вић. Она такође сматра сматра да су „Бенетонови“ резултати 
тестирања били очекивани.

„Морамо да знамо да је првобитна фабрика „Нитекс“ која 
је била добар произвођач памучних тканина, фротирског 
програма, производа опреме за личну заштиту, радних оде-
ла, продата фирми која производи сасвим другачије артикле 
- мајце, џемпере, лакшу и тешку модну конфекцију“, навела 
је један од разлога секретарка ПКС. Васиљевић је такође на-
гласила и да је још један разлог због чега се мало радника 
пријавило за тест то што се знало да је у „Бенетону“ тешко ис-
поштовати норму, јер је доста празног хода, промена конца и 
прилагођавање машине, који се не плаћа, а на томе се губи 
добар део радног времена.

“То су многи знали о Бенетону и мислим да је то један од 
разлога што се тако мали број јавио да у тој фирми и остане“, 

сматра Васиљевић, која је такође и мишљења да би за боље 
ефекте у обуци било упутно да се издваја више средстава која 
ће бити додељена директно предузетнику, а не да се обуке 
врше мимо фирме. Секретарка ПКС је, између осталог, рекла 
да текстилна индустрија има велики потенцијал - готови оде-
вни предмети били су трећи извозни производ из Србије, а од 
извоза је 2011. године инкасирана милијарда долара.

ограничавајући фактори
Директор Сектора за посредовање у запошљавању На-

ционалне службе за запошљавање (НСЗ) Драган Ђукић изја-
вио је да се не може говорити о превеликој стручности радне 
снаге у Србији, пошто треба узети у обзир све ограничавајуће 
факторе - од формалног образовања, до непознавања модер-
них технологија. Ђукић је истакао да у Србији још увек није 
„заживео“ концепт доживотног учења и образовања и да би 
то, што пре, требало променити у свести људи и додао како 
не треба губити из вида и чињеницу да у укупном броју не-
запослених који су евидентирани у НСЗ, једна трећина је без 
икаквих стручних квалификација!

„Тачно је да имамо пораст стопе незапослености. Она је 
према последњим подацима из октобра прошле године негде 
око 23,7 одсто, али је индикативно да је већа стопа незапос-
лености код особа која немају средње образовање. Ту је стопа 
незапослености преко 55 одсто, док је рецимо код људи који 

Колико је квалификована радна снага у Србији

У укупном броју незапослених који су евидентирани у НСЗ, једна трећина је без икаквих стручних 
квалификација, а недавно тестирање радника које је спровела италијанска компанија Бенетон у 
Нишу, где је од 89 радника, тест прошло само четворо, покренуло је питање - колико је стручна 

радна снага у Србији? Овим питањем бавили су се и новинари Танјуга, чије истраживање 
објављујемо у овом броју Послова

и диплома  
и праКса
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имају факултете стопа запослености изнад просека и изно-
си 67 одсто“, рекао је Ђукић. Стопа незапослености је далеко 
нижа код факултетски образованих људи и износи 14, 4 одсто.

„Извео бих закључак да се тешко може говорити о струч-
ности радне снаге и да се већ сада виде проблеми када јаке 
стране компаније које улажу новац, отварају радна места, 
тешко могу да дођу до одговарајућег кадра. Зато и није ре-
ткост да у процесу селекције од десет људи, уколико су ри-
горознији тестови, проверу стурчности и способности прође 
само један“, навео је Ђукић.

Директор Агенције за посредовање у запошљавању „ЈОB“ 
Небојша Милетић каже да треба разбити фаму да смо „ми сјај-
ни, најбољи радници на свету, али да нема ко да нас плати“.

„Наша искуства говоре да данашњи послодавац тражи 
стручног човека који ће одмах почети да ради. Нема ни вре-
мена, ни новца, да се неко чека да уђе у посао и „тренира“ шест 
месеци или годину дана, па да тек онда почне да прозводи,“ 
казао је Милетић 

Милетић је такође навео како је из праксе „ЈОB“ уочљиво 
да би већ сутра могао да се запосли пословни секретар, ин-
жењер са минималним искутсвом од годину дана, али се на 
жалост, најтеже запошљаваљу људи са средњом школом, или 
са факултетима који нису технички, машински, грађевински 
или електротехнички.

„Већина кад дође код нас пита за то колика им је плата и 
радно време. Добро је што имају диплому, али треба да схва-
те да су без радног искуства и знања они неупотребљиви“, 
закључио је Милетић.

без елана за преквалификацију
На евиденцији Филијале НСЗ у Крагујевцу без посла је 

око 22.000 лица која, у први мах нису спремна на преква-
лификацију иако би им та обука омогућила да брже дођу до 
радног места, изјавила је директорка Филијале и заменица 
директора НСЗ, Љиљана Петровић.

Петровић је изнела како је рад на рачунару данас нешто 
што се подразумева да кандидат за посао треба да зна, а већ 
неколико година актуелне су обуке за познавање енглеског 
или италијанског језика, јер компанија „Фиат аутомобили Ср-
бија“ или њени кооперанти после одабира кандидата, раднике 
шаљу на обуку у Италију.

„Генерално гледано незапослени не воле да уче и да се 
образују, али такву одлуку промене тек уз нашу сугестију и 
када схвате да је едукација данас потреба и услов да одрже 
или да добију посао“, рекла је директорка Петровић. Наглаша-
вајући да НСЗ организује две врсте преквалифкација и обука 
и то за тржиште рада али и за познатог послодавца, Петровић 
је навела да се у протекле три године преквалификало око 
1.300 лица.

„Нешто више од 500 лица је ишло на преквалификацију 
за тржиште рада и према нашим евиденцијама 30 одсто тих 
лица директно је после тих обука добило запослење“, рекла је 

директорка крагујевачке Филијале НСЗ и додала да је више од 
800 лица ишло на преквалифиакцију за познатог послодавца.

„Велики број њих, око 700, са завршеном трговачком шко-
лом, гимнзијом, економском и школом за фризере пријавио се 
за преквалификацију свог основног занимања да би добили 
посао у компанији „Jура“ у Рачи,а још око стотину за друге по-
слодавце, као што су „Грах аутомативе“ у Баточини и други“, 
закључила је Љиљана Петровић.

Према њеном мишљењу, послодавци у Шумадији прили-
ком запошљавања радника најчешће траже особе до 30 годи-
на старости, зато што сматрају да треба да улажу у млађе који 
ће дуже радити за њих. Међутим, додала је Петровићева, де-
шава се и да лица која су ишла на преквалифиакцију и добила 
посао, после неког времена сама одустану, као што је било у 
„Jури“ јер, како су образложили, не одговара им радно време, 
што морају да путују из Крагујевца, што посао захтева цело-
дневну концентрацију. Исто тако, сматра Петровићева, догађа 
се да и послодавац, иако је сам бирао кандидате и био задо-
вољан, после неког времена откаже сарадњу.

„Најчешће примедбе послодаваца су да радници нису до-
вољно мотивисани за давање нових идеја, за иницијативу на 
радном месту, за брзи напредак њихове фирме, да не поштују 
радну дисциплину или неки технолошки поступак“, рекла је 
Љиљана Петровић и објаснила да су то најчешћи разлози за 
отказ, изузимајући главни, економску снагу послодавца који 
уколико губи тржиште и позиције, најпре смањује број рад-
ника.

СМЦ

Недостају нам  
     уско специјализовани кадрови

Недавно је објављена пројекција Института за друштвене 
науке, прецизније др Владимира Никитовића, да ће Србија у 
догледном периоду, највероватније за десетак година, увозити 
радну снагу. Реч је о научно-истраживачкој студији која је обја-
вљена у књизи “Демографска будућност Србије - Имиграција 
као извесност.“

„Тачно је да имамо много незапослених, али њихова обра-
зовна структура је лоша, тако да се упркос вишку радне снаге 
већ данас осећа недостатак кадрова у одређеним професијама. 
Вишак радника потиче махом из машинске и металске индус-
трије, а мањак се осећа у неким новим гранама, као што су ИТ и 
екологија“, објашњава др Владимир Никитовић. „Наш образовни 
систем није компатибилан са потребама савременог развоја, не-
достају нам уско специјализовани кадрови и то је један од озбиљ-
них компаративних недостатака у поређењу са другим земљама.
Уколико желимо да будемо конкурентни на европском тржишту, 
а јасно је да томе тежимо, мораћемо да се уклопимо у поделу рада 
и образовне профиле који се већ увелико развијају у ЕУ“.
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Нова тржишна економија је много динамичнија него што 
се то чини на први поглед. Већина послова који се нуде су део 
скривеног тржишта рада, које се састоји од радних места која још 
нису оглашена. Да бисте истражили ово тржиште рада, морате 
користити неформалне методе. Већина послова се пронађе преко 
личних контаката или директним контактом са послодавцима.

Пут до вредне информације
Један од најбољих извора за прикупљање информација о 

томе шта се дешава у оквиру неког занимања или индустрије 
јесте разговор са људима који раде у тој области. Овај процес се 
зове информативни или истраживачки интервју. Информативни 
интервју ви иницирате – ви постављате питања. Циљ је добити 
информације, а не посао. На овај начин ћете сазнати више о ка-
ријерама запослених и учинити ваш циљ у каријери јаснијим,  
открити могућности за запослење које нису оглашене, прошири-
ти вашу пословну мрежу, изградити сигурност која вам је нео-
пходна за интервју за посао, идентификовати своје јаке и слабе 
професионалне стране...

Како бисте се што боље припремили за информативни ин-
тервју, најпре идентификујте занимање или област рада о којој 
бисте желели више да сазнате. Процените сопствена интере-
совања, способности, вредности и вештине и оцените услове и 
трендове рада како бисте идентификовали најбоља поља за ис-
траживање. 

Потом, прочитајте све што можете о одређеној области пре 
интервјуа. Дефинишите које информације бисте желели да до-
бијете о неком занимању/сфери бизниса. Припремите листу пи-
тања на које бисте желели да добијете одговор.

Прави саговорник
Веома је битно да на прави начин одредите људе са којима 

ћете водити информативни интервју. Почните од листе људи које 
већ знате - пријатеља, рођака, колега студената, садашњих или 
бивших колега на послу, супервизора, комшија, итд...  Професио-
налне организације, телефонски именик, директоријуми орга-
низација су такође добри извори. Можете позвати и неку орга-
низацију и замолити да вам дају име особе која је на одређеној 
позицији. Телефоном, или писмом иза кога ће следити и телефон-
ски позив контактирајте особу да бисте уговорили интервју или 
нека вам неко ко познаје ту особу закаже интервју. 

Обуците се пригодно, дођите на време, будите учтиви и про-
фесионални. Погледајте своју листу припремљених питања; др-
жите се теме, али дозволите и спонтану дискусију. Пре него што 

одете замолите вашу контакт особу да вам каже са ким бисте још 
могли да ступите у контакт. Затражите и дозволу да се позовете 
на њено име приликом првог сусрета и представљања. 

Одмах након интервјуа забележите информације које сте 
сакупили. У року од недељу дана обавезно пошаљите писмо у 
ком се захваљујете вашој контакт особи.  Увек проанализирајте 
информације које сте сакупили. Прилагодите своју потрагу за 
послом, биографију и циљ у погледу каријере, ако је то потребно.

ви Питате 
Информативни интервју

Један од најбољих извора за прикупљање информација 
о томе шта се дешава у оквиру неког занимања или 
индустрије јесте разговор са људима који раде у тој 
области. Информативни (истраживачки) интервју ви 
иницирате – ви постављате питања. Циљ је добити 
информације, а не посао....

Могућа питања
Нека од следећих питања вам могу бити од користи:

- Шта радите током једног уобичајеног дана на овом радном месту?
- Каква обука или образовање су потребни за ову врсту посла?
- Који лични квалитети или способности су важни да би човек био 

успешан у овом послу?
- Који аспект овог посла вам пружа највише задовољства? А најви-

ше изазова?
- Како сте добили посао?
- Какве могућности за напредовање пружа ово поље рада?
- Који почетни послови су најбољи да би се што више научило?
- Који је распон плата за различите нивое у овој области?
- Како видите да ће се послови у овој области мењати у будућности?
- Да ли постоји потражња за овим занимањем?
- Који бисте посебан савет дали особи која улази у ову област?
- Које врсте обука компаније нуде људима који започињу да раде у 

овој области?
- Који су основни предуслови за обављање посла у овој области?
- Који професионални часописи и организације би ми помогли да 

научим више о овој области?
- У којој мери ми досадашње искуство пружа могућност да се 

снађем у овој области?
- Које проблеме ви видите у овој области?
- Ако бисте могли све испочетка, да ли бисте опет изабрали исти 

пут? Зашто? Шта бисте променили?
- С обзиром на информације које имате о мом образовању, вештина-

ма и искуству, које друге области или послове бисте ми препору-
чили да даље истражим пре него што донесем коначну одлуку?

- Шта мислите о мојој биографији? Видите ли неке проблеме у овој 
области? Шта бисте ми предложили да променим?

- Шта ви мислите са ким би требало да попричам? Када да га/је по-
зовем, могу ли да се позовем на вас?
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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

376

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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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и члана 72 Правилника о 
критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 7/10, 3/2011 и 6/2011)

национална слуЖба За 
ЗаПоШЉаваЊе

расписује

јавни КонКурс
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2012. 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 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:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, 
за лица са I и II степеном стручне спреме;

- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, 
за лица са III и IV степеном стручне спреме;

- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, 
за лица са V и VI степеном стручне спреме;

- 24.000,00 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 за сваки 
месец ангажовања 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.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних 
средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно 
социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног 
рада и испуњења уговорних обавеза.

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.

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;
- друштвене организације;
- удружења грађана.
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Услови:

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

- запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или 
незапосленог у стању социјалне потребе;

- 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.

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 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.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за 
одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења 
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац 
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
свакој организационој јединици Национaлне службе 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 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 филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли надлежне филијале даном 
објављивања Јавног конкурса.
Национална служба 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 филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор Националне 
службе, уз претходну сагласност Управног одбора Националне службе.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и послодавац-извођач јавног рада 
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;

- 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 свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, број тел: 
0901-300-301 или на сајту: www.nsz.gov.rs

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 29.02.2012. године.
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На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09) и члана 72 Правилника о 
критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 7/10 и 3/11)

национална слуЖба За 
ЗаПоШЉаваЊе

расписује

јавни КонКурс
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
И/ИЛИ АСИСТЕНТИ У 2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа 
одобравање средстава за запошљавање незапослених особа са инвалидитетом 
са евиденције Националнe службe 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.).
Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога одређује 
Национална служба 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), број лица која се 
запошљавају и број лица којима се пружа асистенција.

Спровођење јавног рада може се реализовати на два начина:
§	запошљавањем особа са инвалидитетом и/или
§	запошљавањем незапослених лица (у даљем тексту: асистенти) за 

пружање асистенције особама са инвалидитетом-корисницима 
услуга (у даљем тексту: корисници услуга асистенције).

Пружање асистенције може се реализовати као асистенција:
§	 корисницима услуга асистенције који су радно ангажовани или се  образују;
§	 корисницима услуга асистенције за задовољење њихових основних 

животних и социјалних потреба у кући и ван куће.

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 у висини од:
- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за 

особе са инвалидитетом са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за 

особе са инвалидитетом са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за 

особе са инвалидитетом за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за 

особе са инвалидитетом за лица са VII степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара (увећане за износ припадајућих пореза и доприноса) 

за лица која се ангажују на пословима асистенције без обзира на степен 
стручне спреме.

2. Накнаду трошкова доласка и одласка са рада запослених особа 
са инвалидитетом и/или асистената на јавном раду, у висини од 
1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

3. Накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки 
месец ангажовања у висини од:

- 2.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања у области социјалних, 
хуманитарних, културних и других делатности;

- 4.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања у области одржавања 
и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне 
средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова исплаћују се у висини од 90% укупних 
средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно 
социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада 
и испуњења уговорних обавеза.

4. Накнаду 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 динара по јавном раду за обуку 
запослених особа са инвалидитетом и/или асистената.
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.

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, 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 месних заједница, насеља, побољшања услова становања и други 
сродни послови;

- одржавања и заштите животне средине и природе:
пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и 
језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима 
и јавним дечијим игралиштима, уређење зелених површина, обала и други 
сродни.

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;
- друштвене организације;
- удружења грађана.

Услови:
Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да 
оствари под условом да:
- запошљава особе са инвалидитетом и/или асистенте са евиденције 

незапослених чију је селекцију извршила Национална служба;
- 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.
Корисници услуга асистенције врше избор асистената на основу својих 
индивидуалних потреба.

Услови за спровођење јавног рада ради пружања асистенције
Општи услови:
- корисници услуга асистенције не могу бити лица млађа од 18 нити старија 

од 65 година;
- асистенти не могу бити лица која су чланови уже породице корисника 

услуге асистенције, а који живе у истом домаћинству;
- извођач јавног рада се у пријави за јавни рад мора определити само за 

једну врсту асистенције.
а) за услуге асистенције за радно-ангажовање и образовање:
- услуге асистенције могу да пружају искључиво асистенти који су обучени 

или који ће проћи обуку у оквиру јавног рада;
- извођач јавног рада мора да има одговарајуће референце за асистенцију;
- асистенција мора да обухвата подршку особама са инвалидитетом за 
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обављање радних и образовних активности, и по потреби друге врсте 
подршке за самосталан живот и активно учестовање у заједници;

- асистенти могу да пруже услуге само једном кориснику услуга асистенције 
у складу са његовим индивидуалним потребама.

б) за услуге асистенције за задовољење основних животних и 
социјалних потреба у кући и ван куће:
- асистенција мора да обухвата подршку у задовољавању основних  животних 

и социјалних потреба у кући и изван куће;
- асистенти могу да пруже услуге за највише три корисника услуга 

асистенције уколико је то у складу са њиховим индивидуалним потребама.

Документација за подношење пријаве
- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико 

послодавац извођач јавног рада није регистрован у АПР;
- списак лица корисника услуга асистенције (име и презиме и ЈМБГ);
- за кориснике услуга aсистенције доказ којим је утврђено да лице има 

статус особе са инвалидитетом и решење за накнаду за туђу негу и 
помоћ;

- за кориснике услуга асистенције за радно ангажовање или образовање 
и доказ о радном или образовном ангажовању (уговор или потврда 
о радном ангажовању/уверење, индекс или потврда о похађању 
наставе, курсева и сл.);

- одговарајући образац са списком услуга које пружа асистент одређеном 
кориснику према индивидуалним потребама;

- за асистенцију за радно ангажовање и образовање извођач јавног рада 
је у обавези да достави одговарајући доказ о референцама-одобрење 
надлежне институције за спровођење програма обуке за асистенте 
или листу обучених асистената и доказе о оспособљености асистената 
(сертификати, уверења);

- уколико извођач јавног рада не ангажује већ обучене асистенте за 
услуге асистенције за радно ангажовање и образовање програм обуке 
за будуће асистенте је обавезан;

- 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);

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

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе, релевантне за 
одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, надлежној 
организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења 
јавног рада, односно према седишту послодавца, у случају када послодавац 
нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у 
свакој организационој јединици Национaлне службе 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: тип јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће 
локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора 
у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства 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 филијале.
Национална служба 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 филијалу.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси директор Националне 
службе, уз претходну сагласност Управног одбора Националне службе.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:
§	 уговори о раду са незапосленим особама са инвалидитетом или особама 

за пружање асистенције, 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;

- организују јавни рад за пружање услуга асистенције у складу са 
индивидуалним планом потреба корисника услуга;

- 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 свакој организационој јединици 
Националне службе, преко Позивног центра за особе са инвалидитетом, на број 
тел: 011/3036-228, на веб сајту: www.nsz.gov.rs  и у организационим јединицама 
НСЗ.
Рок за подношење пријаве за јавне радове је до 29.02.2012. године.
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  Администрација
    и управа

народна банКа србије
11000 Београд, Краља Петра 12

Расписује

јавни оглас
за пријем у радни однос на одређено 

време

38 лица у својству 
ПриПравниКа

ради оспособљавања за обављањe послова за 
које је предвиђен приправнички стаж и положен 
приправнички испит по програму који доноси 
гувернер Народне банке Србије, и то у:

1. сектору за монетарне 
операције
- три извршиоца економске струке.

2. сектору за финансијску 
стабилност
- два извршиоца друштвено-
хуманистичког образовно-научног поља-
статистичког усмерења;
- два извршиоца економске, 
електротехничке, математичке или 
физичке струке или организационих 
наука.

3. центру за унапређење 
финансијског система
- два извршиоца економске или 
математичке струке или организационих 
наука.

4. сектору за контролу 
пословања банака
- један извршилац економске струке;
- један извршилац математичке 
или електротехничке струке или 
организационих наука.

5. сектору за надзор над 
обављањем делатности 
осигурања
- два извршиоца економске струке;
- један извршилац правне струке;
- један извршилац математичке струке-
статистичког усмерења;
- два извршиоца математичке, економске 
или техничке струке.

6. сектору за надзор над 
делатношћу добровољних 
пензијских фондова
- два извршиоца друштвено-
хуманистичког, природно-математичког 
или техничко-технолошког образовно-
научног поља.

7. сектору за монетарне анализе 
и статистику
- пет извршилаца економске струке или 
природно-математичког образовно-
научног поља;
- два извршиоца друштвено-
хуманистичког, природно-математичког 
или техничко-технолошког образовно-
научног поља.

8. интерној ревизији
- један извршилац економске струке;
- један извршилац техничке струке.

9. усклађености пословања и 
пословима контроле оперативног 
ризика
- један извршилац правне струке.

10. информационој технологији
- пет извршилаца електротехничке или 
математичке струке или организационих 
наука.

11. Заводу за израду новчаница и 
кованог новца-топчидер
- један извршилац хемијске струке;
- један извршилац машинске или 
технолошко-металуршке струке;
- један извршилац графичке струке;
- један извршилац машинске струке.

ОСТАЛО: Поред наведених услова у погледу 
образовног профила, остали услови које канди-
дати треба да испуњавају су:
- најмање први степен високог образовања на 
основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године (240 ЕСПБ);
- просечна оцена остварена током основних сту-
дија најмање 08,00;
- да се радни однос први пут заснива у својству 
приправника;
- активно знање енглеског језика;
- оспособљеност за рад на рачунару.

Уколико кандидат у погледу образовног профила 
испуњава услове за обављање послова у више 
организационих јединица, на основу једне прија-
ве учествоваће у селекцији за све организационе 
јединице.

У поступку избора кандидата извршиће се про-
вера њихових знања и способности, и то: знање 
енглеског језика, квантитативних, аналитичких 
способности и способности логичког закључи-
вања и познавања основних информација о 
Народној банци Србије-тестирањем, познавање 
рада на рачунару-практичном провером, а моти-
вација за рад и вештине и способности-путем 
интервјуа.

Приправнички стаж траје 12 месеци. За вре-
ме приправничког стажа приправник се оспо-
собљава за обављање послова за које је општим 
актом о систематизацији послова као услов за 
рад предвиђен приправнички стаж и положен 
приправнички испит по програму који доноси 
гувернер. Приправник је дужан да положи при-
правнички испит. С приправником који положи 
приправнички испит Народна банка Србије може 
закључити уговор о раду на неодређено време.

Пријаву са мотивационим писмом, CV, копију уве-
рења/дипломе о завршеним студијама (скенира-
на или фотокопија), као и потврду Националне 
службе за запошљавање да се налазе на евиден-
цији незапослених лица (скенирана или фото-
копија), кандидати треба да доставе најкасније 
до 2. мартa 2012. године. Пријава за учешће на 
јавном огласу налази се на сајту Народне банке 
Србије: www.nbs.rs

Сва обавештења у вези са спровођењем јавног 
огласа биће објављена на сајту, а позиви на тес-
тирање и за непосредан разговор, кандидатима 
ће се достављати електронском поштом на адре-
се које буду наведене у пријави.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

Пријаве се подносе електронском поштом Људ-

ским ресурсима, на адресу: pripravnici@nbs.rs  
или лично на адресу: Београд, Краља Петра 12, 
са назнаком: „За оглас-приправници“.

Телефони за контакт: 011/3027-248 и 011/3027-391.

б Е о г ра д

ПониШтеЊе огласа 
народна банКа србије
11000 Београд, Краља Петра 12

Оглас објављен 08.02.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

б о р

оПШтинсКа уПрава 
оПШтине Кладово
19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/801-450

буџетски инспектор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски 
смер, 3 године радног стажа.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије, 
општа здравствена способност и да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за оба-
вљање послова у државном органу.

ј а г о д и н а

јП Пеу „ресавица“
35237 Ресавица
тел. 035/627-722
факс: 035/627-570

интерни ревизор

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стру-
ка економска, најмање три године искуства на 
пословима ревизије, финансијске контроле или 
рачуноводствено - финансијским пословима и 
положен испит за овлашћеног ревизора у јавном 
сектору.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: 
CV, оверену копију дипломе и уверења о положе-
ном испиту за овлашћеног интерног ревизора у 
јавном сектору, извод из матичне књиге рођених 
и фотокопију личне карте.

Администрација и управа

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи
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тражење посла
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предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање
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КосовсКа миТровица

град ПриШтина
38205 Косовска Грачаница

начелник градске управе 
за образовање, културу, 
информисање, спорт и омладину 
града Приштине

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат државља-
нин РС, да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да није под истрагом и кривич-
но осуђиван. Посебни услови: завршен правни 
или други факултет друштвеног смера, VII сте-
пен стручне спреме, положен стручни испит за 
рад у органима државне управе и најмање пет 
година радног искуства у струци. Уз пријаву као 
доказ о испуњености услова из огласа поднети 
следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотокопију радне књижице, 
оверену фотокопију потврде о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе 
или положеном правосудном испиту, уверење да 
се не води истрага за кривична дела, уверење 
да није осуђиван за кривична дела, уверење о 
општој здравственој способности и лична и рад-
на биографија. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе у архиви Града Приштине, са седиш-
тем у Грачаници или поштом, на горенаведе-
ну адресу, у затвореној коверти, са назнаком: 
„Пријава на оглас за начелника градске управе 
за образовање, културу, информисање, спорт и 
омладину града Приштине“. Разматраће се само 
благовремене и комплетне пријаве. Пристигле 
пријаве разматраће комисија за избор кандида-
та за начелника градске управе за образовање, 
културу, информисање, спорт и омладину (у 
даљем тексту: Комисија). Комисију ће образова-
ти Градско веће посебним актом којим ће бити 
одређен састав, надлежност, као и друга питања 
од значаја за функционисање и рад Комиси-
је. Комисија ће у року не дужем од 15 дана од 
дана објављивања извршити избор кандидата за 
начелника градске управе за образовање, култу-
ру, информисање, спорт и омладину.

К ра г У ј Е в а ц

оПШтинсКа уПрава 
оПШтине батоЧина
34227 Баточина, Краља Петра I  37
тел. 034/6842-361

дипломирани економиста-
приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
економски факултет; да кандидат има општу 
здравствену способност; да је држављанин Репу-
блике Србије; да 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 држав-
ном органу. Уз пријаву кандидати су у обавези 
да приложе следеће доказе: диплому о школ-
ској спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење да кандидат 
није осуђиван и уверење о општој здравстве-
ној способности. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Оглас за приправника“.

оПШтинсКа уПрава 
оПШтине тоПола
34310 Топола, Булевар краља Александра I  9
тел. 034/811-008, лок. 122

дипломирани правник-
приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни правник; да кандидат има општу здравствену 
способност; да је држављанин Републике Србије; 
да је пунолетан; да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора најмање од 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном орга-
ну. Уз пријаву кандидати су у обавези да прило-
же следеће доказе: диплому о школској спреми; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није осуђи-
ван и уверење о општој здравственој способно-
сти. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа подносе се начелнику Општинске управе 
општине Топола, на горенаведену адресу.

К ра љ Е в о

јП диреКција За 
ПланираЊе и иЗградЊу 
оПШтине врЊаЧКа баЊа
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/612-628

директор

УСЛОВИ: За директора може бити именован 
држављанин Републике Србије који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, техничких или грађевин-
ских наука и да има најмање три године радног 
искуства у струци. Поред наведених услова из 
става 1 кандидат за директора мора испуњавати 
и опште услове предвиђене законом. Пријаве са 
биографијом и доказима о испуњавању услова 
огласа достављају се Управном одбору Дирек-
ције за планирање и изградњу општине Врњачка 
Бања ЈП, Војвођанска бб, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Избор 
кандидата извршиће се у року од 15 дана по 
истеку рока за подношење пријава.

н о в и  с а д

оПШтинсКа уПрава ЖабаЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

Шеф месне канцеларије Чуруг-
приправник
на одређено време 9 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршен 
први степен правног или економског факултета, 
виша школа за организацију рада или виша шко-
ла правног, управног, економског или технич-
ког смера, без радног искуства или са радним 
искуством краћим од трајања приправничког 
стажа (9 месеци). Уз пријаву на оглас достави-
ти доказе о испуњавању услова из чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима (извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-

вљанству и уверење о некажњавању), доказе о 
стручној спреми и фотокопију радне књижице. 
Сва документа могу бити неоверене фотокопије. 
Изабрани кандидат биће у обавези да достави 
уверење о општој здравственој способности.

реПублиКа србија 
аутономна ПоКрајина 
војводина 
сКуПШтина аП војводине
21000 Нови Сад, Платонова бб

виши референт за људске 
ресурсе

Опис послова радног места: обавља админи-
стративно-техничке и документационе посло-
ве за потребе одсека; прибавља потребна оба-
вештења, документације и материјале и стара се 
о њиховом ажурирању.

УСЛОВИ: Средња школска спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару - ЕCDL 
START; кандидат треба да достави и доказе о 
испуњавању услова из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 
49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. 
закона): да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 
осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на адресу: Служ-
ба Скупштине АП Војводине, Владике Платона 
бб, 21000 Нови Сад; број телефона за додатне 
информације: 021/487-41-53.

виши референт у одсеку за 
пратеће и помоћно-техничке 
послове

Опис послова радног места: обавља админи-
стративно-техничке и документационе посло-
ве за потребе одсека; прибавља потребна оба-
вештења, документације и материјале и стара се 
о њиховом ажурирању.

УСЛОВИ: Средња школска спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару - ЕCDL 
START; кандидат треба да достави и доказе о 
испуњавању услова из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 
49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. 
закона): да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 
осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на адресу: Служ-
ба Скупштине АП Војводине, Владике Платона 
бб, 21000 Нови Сад; број телефона за додатне 
информације: 021/487-41-53.

Администрација и управа
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виши референт за послове 
радних тела

Опис послова радног места: обавља администра-
тивно-техничке и документационе послове за 
потребе Одсека за послове радних тела и посла-
ничких група у Служби Скупштине АП Војводине; 
прибавља потребна обавештења, документације 
и материјале и стара се о њиховом ажурирању.

УСЛОВИ: Средња школска спрема и најмање 
две године радног искуства у струци; основни 
ниво оспособљености за рад на рачунару - ЕCDL 
START; кандидат треба да достави и доказе о 
испуњавању услова из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима („Службени 
гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 
49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 39/2002, 
49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. 
закона): да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену способ-
ност, да има прописану стручну спрему, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњи-
во дело које га чине неподобним за обављање 
послова у државном органу. Оглас је отворен 
осам дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве доставити на адресу: Служ-
ба Скупштине АП Војводине, Владике Платона 
бб, 21000 Нови Сад; број телефона за додатне 
информације: 021/487-41-53.

п а н ч Е в о

јКП „Падина“
26215 Падина, Трг ослобођења 9
тел. 013/667-231

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених законом, 
кандидати уз пријаву својеручно потписану, тре-
ба да доставе следеће доказе: уверење о општој 
здравственој способности, фотокопију личне 
карте-уредно оверену, уверење о држављанству 
Републике Србије на важећем обрасцу, доказ о 
стеченој средњој или вишој стручној спреми у 
оригиналу или у овереној фотокопији, фотоко-
пију радне књижице-уредно оверена где се види 
да кандидат има најмање 3 године радног иску-
ства. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве доставити лично или поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

град ПанЧево  
градсКа уПрава
26000 Панчево, Трг краља Петра I  2-4

начелник комуналне полиције

УСЛОВИ: Посебни услови: стечено високо обра-
зовање на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне сту-
дије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, најмање 5 годи-
на радног искуства у струци, положен стручни 
испит за рад у државним органима, психофизич-
ке способности потребне за обављање послова 
комуналне полиције које се доказују лекарским 
уверењем овлашћене здравствене установе, 
положен испит за обављање послова комунал-
не полиције, да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци, да му није 

раније престао радни однос у државном или дру-
гом органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа. Општи услови: да је држављанин 
Републике Србије; да је пунолетан; да поседује 
општу здравствену способност; да није осуђиван 
за кривично дело на безусловну казну затво-
ра од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова 
у Градској управи. Пријаве на оглас са докази-
ма о испуњавању услова у погледу општих и 
посебних услова из огласа, осим доказа о општој 
здравственој способности, подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова из огласа могу се предати 
лично у Градском услужном центру или поштом, 
на горенаведену адресу.

п р и ј Е п о љ Е

туристиЧКа органиЗација 
сјенице
36310 Сјеница, Трг Светозара Марковића
тел. 020/744-843

финансијско-туристички менаџер

Опис послова: прати, тумачи и примењује закон-
ске прописе везане за рачуноводствено-финан-
сијске послове у раду Туристичке организације и 
пружа информације органу управљања потреб-
не за доношење правилних одлука из области 
финансијског пословања, саставља преглед 
финансијског плана, периодичних извештаја и 
завршног рачуна, прима, заводи, класификује, 
контролише и чува рачуноводствено-финансијс-
ку документацију; припрема и обрађује налоге 
за плаћања која одобрава орган управљања, 
врши послове контирања и књижења пословних 
промена, као и обрачун и исплату зарада, нак-
нада и других примања запослених, врши јавне 
набавке добара, услуга радова у надлежности 
финансијског пословања у сарадњи са органом 
управљања, учествује у изради годишњих про-
грама рада Туристичке организације и плано-
ва развоја туризма са аспекта обезбеђивања 
финансијских средстава за унапређење и про-
моцију туристичких потенцијала, креира одгова-
рајуће туристичке програме и садржаје како би 
се понудили туристичком тржишту, иницира и 
ради на формирању туристичког бренда општи-
не, даје туристичким агенцијама и организа-
цијама све релевантне податке и информације 
о туристичкој понуди општине ради израде про-
грама излета, екскурзија, рекреативне наставе 
и организованог боравка туриста у туристичким 
дестинацијама у општини, ради на изради пропа-
гандно-информативних средстава којим се афир-
мишу и презентују туристички садржаји општи-
не, обавља и друге послове и задатке по налогу 
директора туристичке организације.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски 
факултет, смер менаџмент и предузетништво, 
радно искуство од најмање 8 година, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да је пуно-
летан, да има општу здравствену способност, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци, познавање 
рада на рачунару и енглески језик. Уз пријаву 
доставити: диплому о стеченој стручној спре-
ми одговарајућег смера (оригинал или овере-
ну фотокопију), потврду или уверење о радном 
искуству, CV, односно биографију, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, лекарско уверење и уверење 
о некажњавању (не старије од 6 месеци).

в а љ Е в о

градсКа уПрава 
За лоКални раЗвој, 
Привреду, урбаниЗам и 
Комуналне Послове
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

административни послови

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвеног 
или другог одговарајућег смера, положен струч-
ни испит за рад у органима државне управе, са 
најмање 12 месеци радног искуства. Поред опш-
тих услова, лице које се прима у радни однос 
мора испуњавати и услове из члана 6 Закона о 
радним односима у државним органима (да је 
држављанин Републике Србије, општа здрав-
ствена способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном орга-
ну). Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања, на шалтеру писарнице или 
поштом, на горенаведену адресу.

Праћење привреде

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технич-
ког, правног, економског или пољопривредног 
факултета, положен стручни испит за рад у орга-
нима државне управе, са најмање 12 месеци рад-
ног искуства. Поред општих услова, лице које се 
прима у радни однос мора испуњавати и услове 
из члана 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (да је држављанин Републике 
Србије, општа здравствена способност). Прија-
ве се подносе у року од 15 дана од дана обја-
вљивања, на шалтеру писарнице или поштом, на 
горенаведену адресу.

З а ј Е ч а р

градсКа уПрава ЗајеЧар
19000 Зајечар, Трг ослобођења 1

Послови обрачуна плата и 
осталих примања

УСЛОВИ: Поред услова из члана 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове: 
средња стручна спрема - економско-трговинска 
школа, једна година стажа. Уз пријаву на оглас, 
кандидати су у обавези да поднесу и следећа 
документа: извод из матичне књиге рођених; 
уверење да је кандидат држављанин Републике 
Србије; уверење Основног и Вишег суда да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу; доказ 
о прописаној стручној спреми (оверен препис 
дипломе); доказ о радном искуству. Документа 
која се прилажу уз пријаву не треба да буду ста-
рија од шест месеци. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пројаве 
слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“ или предати лично пријемној канцеларији 
градске управе Зајечар.

Администрација и управа
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 Трговина и услуге

„LONDESSA SRB“ ZTR
32103 Чачак, Хероја Ђуракића 10
тел. 021/358-405, 032/358-404
е-mail: londessa@yаhoo.com

Комерцијалиста на терену
за територију Новог Сада и Војводине

УСЛОВИ: VII, VI, IV или III степен стручне спре-
ме у било ком занимању, возачка дозвола „Б“ 
категорије (минимум 3 године), основно позна-
вање рада на рачунару (МS Оffice), обавезно 
искуство на истим пословима у фирми која се 
бави дистрибуцијом, dsd продајом, store-tо-store 
(од радње до радње) продајом робе широке пот-
рошње. Предност имају комерцијалисти који су 
радили исте или сличне послове минимум годину 
дана. Пријаве слати искључиво мејлом, а уз рад-
ну биографију послати и фотографију. За сваку 
фирму у којој су радили неопходно је навести: 
чиме се бави, која је њихова позиција, као и опис 
послова, задужења и временски период у коме 
је трајао радни однос. Непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Оглас је отворен 30 дана.

„DELTEX“ Dоо
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 14
тел. 021/6623-399
e-mail: novako@open.telekom.rs

руководилац књиговодства

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 или IV степен стручне спре-
ме, возачка дозвола „Б“ категорије; 2 године рад-
ног искуства; добро познавање књиговодстве-
них послова и израда финансијских извештаја. 
Пријаве се могу доставити: мејлом, поштом и 
факсом на број тел. 021/6614-311.

„DELTEX“ Dоо
21000 Нови Сад, Трг Марије Трандафил 14
тел. 021/6623-399
e-mail: novako@open.telekom.rs

магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговачког 
смера или слично; положен возачки испит „Б“ 
категорије; пожељно искуство у магацинском 
пословању; пробни рад 2 месеца. Пријаве се 
могу слати мејлом и поштом.

удруЖеЊе  
„Профи беЗбедност“
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 14
тел. 064/2089-511

дипломирани менаџер 
безбедности
на стручном оспособљавању и 
усавршавању по чл. 201 Закона о раду, на 
период од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани менаџер безбедности, смер безбед-
ност, познавање рада на рачунару (МS Оffice, 
Photoshop, Интернет, Explorer), возачка дозвола 
„Б“ категорије, знање енглеског језика (виши 
ниво), да кандидат није кажњаван и осуђиван 
и да се не води истрага против њега, пожељно 
искуство у развоју и писању пројеката безбед-
ности и заштите.

стручни сарадник на пројектима 
безбедности
на стручном оспособљавању и 
усавршавању по чл. 201 Закона о раду, на 
период од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 или VI степен стручне спреме, 
дипломирани менаџер безбедности или менаџер 
безбедности, смер безбедност, познавање рада 
на рачунару (Wоrd, Еxcel, PowerPoint), возачка 
дозвола „Б“ категорије, знање енглеског јези-
ка (виши ниво), да кандидат није кажњаван и 
осуђиван и да се не води истрага против њега, 
пожељно искуство у писању пројеката безбед-
ности и заштите.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом слати на адре-
су: Гоце Делчева 46, 11070 Нови Београд или на 
е-mail: profibezbednost.fto@gmail.com у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

„DIREKT MARKETING SERVICE“ 
DOO
11000 Београд, Милана Ракића 127
е-mail: konkurs@direktnimarketing.rs

Курир/пешак
40 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум основна школа, пожељно је и 
основно знање Еxcel-а, али не и неопходно. Кури-
ри би радили на пословима доставе и дитрибуције 
адресованог и неадресованог материјала. Рок за 
пријем пријава је 30 дана од дана објављивања. 
Заинтересовани кандидати могу да пошаљу CV на 
горенаведену мејл адресу или на број телефона: 
060/8704-325 (Александар Лазић).

„југодом“ доо
21000 Нови Сад, Темеринска 110
e-mail: zaposlenje@dominosrbija.com
jugodom@hotmail.com

трговац
на одређено време, за рад у Сомбору
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговац, 
возачка дозвола „Б“ категорије, познавање рада 
на рачунару. Рок за пријаву је до 01.03.2012. 
године.

Трговина и услуге
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„Пословни систем“ доо
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 37
тел. 064/2089-511

дипломирани менаџер 
безбедности
на стручном оспособљавању и 
усавршавању по чл. 201 Закона о раду, на 
период од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани менаџер безбедности, смер безбедност, 
познавање рада на рачунару (МS Оffice, Photoshop, 
Интернет, Explorer), возачка дозвола „Б“ катего-
рије, знање енглеског језика (виши ниво), да кан-
дидат није кажњаван и осуђиван и да се не води 
истрага против њега, пожељно искуство на раз-
воју, писању и реализацији пројеката безбедности.

техничар обезбеђења
на стручном оспособљавању и 
усавршавању по чл. 201 Закона о раду, на 
период од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар 
обезбеђења, познавање рада на рачунару (Wоrd, 
Еxcel), знање енглеског језика (средњи ниво), да 
кандидат није кажњаван и осуђиван и да се не 
води истрага против њега.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом слати на адре-
су: Гоце Делчева 46, 11070 Нови Београд или на 
е-mail: poslovnisistem.fto@gmail.com у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

LONDESSA SRB ZTR
32000 Чачак, Хероја Ђуракића 10
тел. 032/358-404

Комерцијалиста на терену
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Најмање III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање.

ОСТАЛО: Фирма се бави производњом, увозом 
и велепродајом парфема, тоалетних и козметич-
ких средстава, а задатак комерцијалисте је да на 
терену обилази и унапређује односе са постојећим 
купцима, проналази нове купце, предлаже и 
имплементира мере у циљу повећања продаје, 
планира продају и путовања, извештава о раду. 
Кандидати треба да поседују возачку дозволу „Б“ 
категорије, да имају основно знање рада на рачу-
нару (МS Оffice), као и радно искуство минимум 
годину дана на истим или сличним пословима. 
Кандидати треба да су аналитични, самостални, 
одговорни и добро организовани, да имају раз-
вијене комуникацијске и имплементацијске вешти-
не, да су тимски играчи, способни да брзо уче и да 
имају жељу за пословним изазовима. Предвиђен 
је пробни рад од три месеца. Заинтересовани кан-
дидати своје пријаве треба да шаљу искључиво на 
е-mail: londessa@yаhoo.com, а уз своју радну био-
графију треба да пошаљу и фотографију, као и да 
за свако предузеће у коме су радили наведу: чиме 
се бави, која је њихова позиција била у њему, опис 
послова и задужења и временски период у коме 
су радили. Непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс је отворен до 06.03.2012. године.

сЗПтр „морар“
23300 Кикинда, Милоша Великог 41
тел. 0230/26-371

економиста за обављање 
административних, 
књиговодствених и 
комерцијалних послова

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, 
висока или виша економска школа.

технолог за обављање 
технолошких послова у 
прехрамбеној индустрији хлеба, 
пецива, кекса

УСЛОВИ: VII/1 или VI/1 степен стручне спреме, 
завршена висока или виша технолошка школа.

ОСТАЛО: За оба радна места послати детаљан CV 
са сликом на е-mail: onfo@morar.cо.rs, са назна-
ком: „За конкурс - комерцијалиста и технолог“.

„фит форм“
18000 Ниш, Томе Роксандића 4/2
тел. 018/214-047

сарадник за комерцијалу, 
продају и промоције

УСЛОВИ: Средња стручна спрема (Универзитет 
се сматра предношћу); познавање рада на рачу-
нару; способност за индивидуални и тимски рад; 
иницијатива, предузетништво и амбициозност су 
предност. Пријаве слати на е-mail: gotopwоrk@
gmail.com.

 Грађевинарство   
     и индустрија

ливница тоПола ад 
у реструКтурираЊу
34310 Топола, Пилота Зорана Томића 23
тел. 034/6170-172
e-mail: оlivera.colic@livnicatopola.rs

инжењер металург

Опис посла: пројектовање и вођење процеса 
ливења, калуповања и ађустаже одливака; 
праћење технолошких параметара и оптимиза-
ција процеса производње одливака у односу на 
трошкове производње уз тимски рад са функ-
цијама набавке, продаје.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер техничке струке (металург).

ОСТАЛО: Висок ниво одговорности, изражена 
иницијатива, ефикасност у раду, прецизност у 
извршавању пословних задатака, способност 
брзе имплементације нових идеја, енергичност 
и тимски рад.

Напомена: кандидати заинтересовани за радно 
место треба да пошаљу CV на e-mail: оlivera.
colic@livnicatopola.rs или поштом, на горенаве-
дену адресу, најкасније до 20.02.2012. године. 
Биће контактирани само кандидати који уђу у 
ужи избор.

ад „Хлеб“
21000 Нови Сад, Бајчи Жилинског 2
тел. 021/421-157
e-mail: dusica.vuljaj@hleb.rs

радник на паковању готових 
производа
на одређено време 5 месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: ПК или НК радник. Пријаве слати на 
мејл адресу.

доо „биоПласт“ 
Привредно друШтво
Бачки Петровац, Индустријска зона бб
тел. 065/4232-222
е-mail: milojkovic_dragan@yаhoo.com

организација и руковођење 
производњом

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машинског 
или електро смера, радно искуство 60 месеци, 
возачка дозвола „Б“ категорије, знање енглеског 
језика и рада на рачунару, изражене организа-
ционе способности, искуство у области хидра-
улике и пнеуматике.

Потпуно самостално, овлашћено 
вођење књиговодства, 
рачуноводства

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, 
овлашћени књиговођа, знање рада на рачунару 
и енглеског језика, пожељна возачка дозвола 
„Б“ категорије, радно искуство 60 месеци, самос-
талан рад и вођење књиговодства и рачуновод-
ства, израда периодичних обрачуна.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне радних 
места. Пријаве слати на наведену мејл адресу.

    Mедицина
     и пољопривреда
национална слуЖба За 
ЗаПоШЉаваЊе
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за рад у 
 СР Немачкој:

Послодавац: St Georg Klinikum Еisenach
Место рада: Еisenach, Thüringen, SR Nemačka

специјалиста неуропсихијатрије/
лекар опште медицине 
на специјализацији из 
неуропсихијатрије
2 извршиоца

Врста радног односа: на одређено време од 2 
године (пробни рад 6 месеци), након тога могућ-
ност заснивања радног односа на неодређено 
време.

Опис посла: послови лекара специјалисте неу-
ропсихијатрије.

УСЛОВИ: Специјалиста неурологије, специјали-
ста психијатрије, специјалиста неуропсихијатрије 
или лекар опште медицине на специјализацији 
из неурологије/психијатрије/неуропсихијатрије. 
Радно искуство: пожељно 1-2 године започете 
специјализације (за лекаре опште медицине).

ОСТАЛО: Знање немачког језика-минимум Б1 
ниво, пожељан Б2; пожељно основно знање 
рада на рачунару (Wоrd, Еxcel); стручни испит за 
лекаре специјалисте.

Остали услови рада: обезбеђен смештај, 
исхрана и новчани приход од 400€ до завршет-
ка Б2 нивоа немачког језика (најдуже 6 месеци), 
након тога се заснива радни однос на 2 године са 
платом од 3.700€ бруто; дужина радног времена: 
8 часова дневно; рад у сменама.

Потребна документација: радна биографија/
CV са фотографијом на немачком језику (са кон-
такт подацима и подацима о траженим знањи-
ма, пожељно је имати сертификат/уверење о 
положеном курсу немачког језика); пропратно 
писмо на немачком језику; фотокопија дипломе 
медицинског факултета; фотокопија уверења о 
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положеном специјалистичком испиту-за лекаре 
специјалисте или доказ о току специјализације 
из тражених области.

Начин конкурисања: документацију доста-
вити поштом, на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Одељење за посредовање у 
запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс: неуропсихијатар-СР 
Немачка“. Некомплетне пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

КлиниКа За неурологију 
и ПсиХијатрију За децу и 
омладину
11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

а) специјалиста дечије 
психијатрије или  
б) доктор медицине са 
положеним стручним испитом

УСЛОВИ: а) поседовање високе стручне спреме, 
завршен Медицински факултет, са најмањом про-
сечном оценом 08,50; положен стручни испит за 
звање доктора медицине; положен специјалистички 
испит за звање лекара специјалисте из дечије пси-
хијатрије са оценом 05,00; најмање 3 године рад-
ног искуства; б) поседовање високе стручне спре-
ме, завршен Медицински факултет, са најмањом 
просечном оценом 08,00; положен стручни испит за 
звање доктора медицине. Предност имају кандида-
ти који су на докторским студијама из области неу-
ронаука и кандидати који имају радно искуство из 
области дечије психијатрије (потребно је доставити 
доказ).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас приложе и следећу документацију у неове-
реним фотокопијама: диплому којом се потврђује 
стручна спрема; уверење (потврду) о положеном 
стручном испиту; уверење о положеном специја-
листичком испиту из дечје психијатрије; доказ о 
радном искуству; дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежне Коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или Решење о упису у Комору (ако кандидат 
није у радном односу); лекарско уверење; уверење 
да кандидат није осуђиван; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и да није 
подигнута оптужница, нити да је покренута истрага; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; кратку биографију (CV) са адресом, кон-
такт телефоном и мејлом. Заинтересовани кандида-
ти, уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова 
огласа у неовереним фотокопијама, кратку биогра-
фију, адресу и контакт телефон, преко Одељења 
за опште, правне, кадровске и техничке послове 
Клинике. Пријаве слати на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити 
у Одељење за опште, правне, кадровске и технич-
ке послове Клинике. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлуке о избору канди-
дата биће објављене на огласној табли Клинике, а 
информације се могу добити у Одељењу за опште, 
правне, кадровске и техничке послове.

спремачица

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме, КВ или ОШ.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз пријаву при-
лажу доказе о испуњености услова огласа у неове-
реним фотокопијама: кратку биографију, адресу и 
контакт телефон, преко Одељења за опште, прав-
не, кадровске и техничке послове Клинике. Пријаве 
слати на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За 
оглас“ или лично доставити у Одељење за опште, 
правне, кадровске и техничке послове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Одлуке о избору кандидата биће објављене 

на огласној табли Клинике, а информације се могу 
добити у Одељењу за опште, правне, кадровске и 
техничке послове.

дипломирани правник
са положеним правосудним испитом, на 
пословима радног места: шеф одељења 
за правне, кадровске, опште и техничке 
послове
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, завршен Прав-
ни факултет; положен стручни испит; положен 
правосудни испит; најмање три године радног 
искуства на пословима руковођења у здравстве-
ним установама. Предност имају кандидати са 
искуством у пословима конституисања правилни-
ка, других општих и појединачних правних аката, 
спровођењу јавних набавки и обављању раднос-
војинских односа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас приложе и следећу документацију у неове-
реним фотокопијама: диплому којом се потврђује 
стручна спрема; уверење (потврду) о положеном 
стручном испиту; уверење о положеном право-
судном испиту; лекарско уверење; доказ о радном 
искуству; уверење да кандидат није осуђиван; 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и да није подигнута оптужница, нити 
да је покренута истрага; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; кратка 
биографија (CV) са адресом, контакт телефоном 
и мејлом. Заинтересовани кандидати, уз пријаву 
прилажу доказе о испуњености услова огласа у 
неовереним фотокопијама: кратку биографију, 
адресу и контакт телефон, преко Одељења за 
опште, правне, кадровске и техничке послове 
Клинике. Пријаве слати на наведену адресу Кли-
нике, са назнаком: „За оглас“ или лично доставити 
у Одељење за опште, правне, кадровске и технич-
ке послове Клинике. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Одлуке о избору 
кандидата биће објављене на огласној табли Кли-
нике, а информације се могу добити у Одељењу 
за опште, правне, кадровске и техничке послове.

спремачица
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме, КВ или ОШ.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати, уз пријаву при-
лажу доказе о испуњености услова огласа у неове-
реним фотокопијама: кратку биографију, адресу и 
контакт телефон, преко Одељења за опште, правне, 
кадровске и техничке послове Клинике. Пријаве слати 
на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За оглас“ 
или лично доставити у Одељење за опште, правне, 
кадровске и техничке послове Клинике. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлуке 
о избору кандидата биће објављене на огласној табли 
Клинике, а информације се могу добити у Одељењу 
за опште, правне, кадровске и техничке послове.

„DELCO“ Dоо
21000 Нови Сад, Радничка 16
тел. 021/6360-091
e-mail: delco@nscable.net

руководилац сектора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор 
ветеринарске медицине; дипломирани инжењер, 
смер заштите биља; положен возачки испит „Б“ 
категорије; 36 месеци радног искуства на руко-
водећим позицијама; знање енглеског језика; 
положен испит за HACCP аdministratora; лицен-
ца DVM; познавање система квалитета ISO 
9001, 14001; познавање процеса услуга DDD, 
HSV, фумигације; познавање МS Оffice, Internet 
Еxplorer, Оutlook Еxpress; да кандидат није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични пос-
тупак, нити истрага. Пријаве са CV и радном био-
графијом слати поштом или мејлом.

Здравствени центар
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

статистичар
за рад у Служби социјалне медицине, 
здравствену статистику и информатику, на 
одређено време ради замене раднице која 
се налази на породиљском боловању

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
виша економска школа, обављен приправнички 
стаж, положен државни испит, предност имају 
кандидати са радним искуством у струци.

медицинска сестра-општи смер
на одређено време ради замене раднице 
која се налази на дужем боловању у 
Служби за интерне болести
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, општи смер, положен 
стручни испит и да кандидат поседује лиценцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити дока-
зе о испуњењу услова у оригиналу или у овере-
ном препису: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да се против 
кандидата не води истрага и кривични поступак.

дом ЗдравЉа раКовица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

доктор стоматологије

Опис послова: врши прве, поновне и контролне 
прегледе; обавља превентивни рад у предузећи-
ма и са трудницама; врши систематске прегледе, 
анализира их и предузима даљи здравствено-
васпитни рад; обавља све радње у дијагности-
ковању стоматолошких обољења; врши екстрак-
цију зуба са и без анестезије; врши компликовано 
вађење, инцизије апсцеса интраоралним путем, 
репозиција луксиране мандибуле, лечење алве-
олита; ради на стручном оспособљавању ста-
жера-специјализаната; обавља мање хируршке 
интервенције; самостално решава дијагностику 
и терапеутску проблематику из области уста и 
зуба; поставља дијагнозу и преузима терапију 
каријеса; поставља све врсте испуна; по потреби 
ради и уклањање старих протетских радова; оба-
вља и друге послове по налогу начелника служ-
бе коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стома-
толошки факултет. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе: фотокопију 
дипломе о завршеном стоматолошком факулте-
ту; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за доктора стоматологије; фотокопију 
дозволе за рад-лиценцу издату од надлежне 
Стоматолошке коморе (ако је кандидат из рад-
ног односа) или Решење о упису у Комору (ако 
кандидат није у радном односу); доказ о радном 
искуству у струци - најмање годину дана - након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања стоматолошке здравствене заштите (фото-
копија радне књижице или потврда послодавца); 
фотокопију личне карте; уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а) и уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда); уверење Националне службе за 
запошљавање да се налази на евиденцији лица 
која траже запослење; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном.

медицинска сестра-техничар 
стоматолошког смера

Опис послова: врши прихват пацијената и припре-
му медицинске документације; помаже лекару код 
прегледа и интервенција; води дневне и текуће 
евиденције рада и прописану медицинску докумен-
тацију; учествује у примени ординиране терапије; 
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учествује у обављању систематских прегледа, при-
према материјал и врши стерилизацију инструмена-
та; ради на здравственом васпитању; води рачуна 
о исправности машина и насадних уређаја, пропи-
сано их одржава и о кваровима обавештава главну 
сестру; има обезбеђену антишок терапију коју по 
потреби даје у присуству лекара; помаже лекару 
код систематских прегледа предшколске и школске 
деце и по налогу лекара одлази у школе ради зака-
зивања и израђује одговарајуће табеле; сарађује 
код вежби са децом; стара се о благовременој 
замени радне одеће и медицинског веша; обавља и 
друге послове по налогу начелника и главне сестре 
службе којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа-стоматолошког смера, положен 
стручни испит. Кандидати су обавезни да уз прија-
ву са биографијом доставе: фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи траженог 
смера; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; потврду о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пружања 
стоматолошке здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фото-
копију личне карте; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење МУП-а) и уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда); фотокопију дозволе за рад-лиценцу издату 
од надлежне Коморе (ако је кандидат из радног 
односа) или Решење о упису у Комору (ако канди-
дат није у радном односу); уверење Националне 
службе за запошљавање да се налази на евиден-
цији лица која траже запослење; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Одлу-
ка о избору кандидата биће објављена на огласној 
табли поред писарнице Дома здравља, Краљице 
Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За оглас“ или лично 
доставити у писарницу Дома здравља.

сПецијална болница 
„свети сава“
11000 Београд, Немањина 2
тел. 011/6642-831

дипломирани фармацеут-
медицински биохемичар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-медицински 
биохемичар, фармацеутски факултет, положен 
стручни испит за звање дипломирани фармацеут.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
приложи и следећу документацију у фотокопији: 
диплому о завршеном фармацеутском факултету 
за занимање дипломирани фармацеут-медицин-
ски биохемичар; уверење о положеном стручном 
испиту за звање дипломирани фармацеут; кратку 
биографију. Пријаве се подносе поштом на наве-
дену адресу болнице. Пријаве поднете мимо озна-
ченог рока и без потпуне документације неће се 
узимати у разматрање.

физички радник у вешерају
на одређено време до повратка одсутног 
радника са боловања

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
оглас приложи и фотокопију дипломе о заврше-
ној основној школи. Пријаве се подносе поштом 
на наведену адресу болнице. Пријаве поднете 
мимо означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање.

универЗитетсКа деЧја 
КлиниКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства на пословима медицинске сестре - техни-
чара након положеног стручног испита. Приликом 
пријаве на конкурс, кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи; ове-
рену фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију радне књижице. Прија-
ве се шаљу у затвореној коверти, на наведену адре-
су Клинике, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено 
време по основу замене“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПоЉоПривредна аПотеКа 
„митић“
11000 Београд, Сланачки пут 146
тел. 011/2781-786, 2757-620

Помоћни радник
за рад у магацину
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа, радно 
искуство на истим или сличним пословима. Радни 
однос се заснива на одређено време од три месе-
ца. У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

геронтолоШКи центар
34000 Крагујевац, Краља Милана IV бр. 90
тел. 034/504-308
e-mail: gc.mima@sbb.rs

медицински техничар
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа и положен струч-
ни испит. Пријаве са доказима о испуњености 
услова тражених огласом, кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном слати на горенаве-
дену адресу. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање.

дом ЗдравЉа ЖитораЂа
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа, смер гинеколошко-акушерски, 
положен стручни испит, лиценца за рад КМСЗТС. 
Заинтересовани кандидати, уз пријаву са кратком 
биографијом, као доказ подносе: диплому о заврше-
ној средњој медицинској школи, уверење о положе-
ном стручном испиту, лиценцу за рад КМСЗТС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Докази морају бити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве достављати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „Молба за заснивање 
радног односа-служба за здравствену заштиту деце, 
жена и поливалентну патронажу“.

Помоћни радник-хигијеничар
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Заинтересовани 
кандидати, уз пријаву са кратком биографијом, као 
доказ подносе: доказ о завршеном I степену стручне 

спреме, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Докази морају бити оригинал или 
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Молба за засни-
вање радног односа-помоћни радник-хигијеничар“.

дом ЗдравЉа КруПаЊ
Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/681-311 (11,00-13,00), 065/285-662

дипломирани биохемичар

Опис послова: извођење свих биохемијских ана-
лиза; спровођење унутрашње и спољашње кон-
троле квалитета рада.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (смер биохе-
мија) или доктор медицине-специјалиста биохе-
мије; плаћен превоз до 40 км удаљености од места 
рада; пробни рад 3 месеца; предност ће имати дип-
ломирани фармацеути у односу на докторе меди-
цине. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати треба да се на горена-
ведене бројеве телефона обрате особи за контакт: 
Љубици Исаиловић Радић.

Завод За јавно ЗдравЉе 
уЖице
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

лабораторијски техничар
на одређено време од 7 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати морају испуњавати и следеће посеб-
не услове: завршена средња медицинска школа лабо-
раторијског смера; положен стручни испит. Пријаве 
са доказима о испуњености услова, у оригиналу или 
у овереној копији подносе се на горенаведену адресу.

Здравствена установа 
аПотеКа „виПера“
25000 Сомбор, Мирна 2
тел. 063/503-151, 064/8845-900
e-mail: viperasombor@sezampro.rs

дипломирани фармацеут
2 извршиоца

(за једног извршиоца заснивање радног односа на 
одређено време од годину дана, за другог извршио-
ца заснивање радног односа на неодређено време, 
уз предвиђен пробни рад)

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен 
стручне спреме, положен стручни испит, односно 
поседовање лиценце за рад; радно искуство није 
битно; пуно радно време; рад у сменама. Конкурс 
је отворен до попуне радних места. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве лицу за контакт: Стан-
ки Пејин, на горенаведене бројеве телефона или да 
пошаљу радне биографије на наведену мејл адресу.

дом ЗдравЉа ваЉево
14000 Ваљево, Железничка 12
тел. 014/295-367

Помоћник директора за 
економске послове
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста, са најмање три године радног 
искуства на руководећој позицији.

дипломирани правник
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани правник, положен стручни испит, са нај-
мање три године радног искуства.

Медицина и пољопривреда
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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 способ-

ност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;

4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из става 1 
овог члана, лице мора да има и доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се прили-
ком 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 закљу-
чења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) овог 
члана прибавља установа.

Запосленом престаје радни однос ако се у току 
радног односа утврди да не испуњава услове из ст. 1 
и 2 овог члана или ако одбије да се подвргне лекар-
ском прегледу у надлежној здравственој установи.

б Е о г ра д

ПредШКолсКа установа 
„лане“
Гроцка, Хајдук Вељка 31

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, 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 
за васпитача или стручног сарадника (педаго-
га, психолога, педагога за ликовно, музичко и 
физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора установе и 
најмање пет година рада у Установи, након сте-
ченог одговарајућег образовања; високо образо-
вање стечено на основним студијама од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не за васпитача или стручног сарадника (педа-
гога, психолога, педагога за ликовно, музичко и 
физичко васпитање и логопеда), дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора Установе и 
најмање пет година рада у Установи, након сте-
ченог одговарајућег образовања; високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 

образовањем за васпитача, дозвола за рад, обу-
ка и положен испит за директора Установе и нај-
мање десет година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2. кандидат 
мора да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићеним међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије. Докази о испуњености 
услова из тач. 1 и 4 достављају се уз пријаву 
на конкурс. Доказ из тачке 2 доставља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ из тачке 3 
прибавља Установа по службеној дужности.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс достави: биографске податке са пре-
гледом кретања у служби; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о радном стажу 
у области васпитања и образовања са подаци-
ма о пословима које је обављао - оверена копија 
радне књижице и потврда Установе у којој је 
радио; оверену копију доказа о положеном испи-
ту за директора установе - лиценце за директо-
ра установе; оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана 
подношења пријаве); оригинал извода из мати-
чне књиге рођених (издато после 01.03.2010. 
године); оверену копију личне карте. Пријаве на 
конкурс (са доказима о испуњености услова) дос-
тављају се на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора“ или се непосредно пре-
дају у Установи, сваког радног дана у времену од 
08,00 до 14,00 часова. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. За ближе информације звати на бројеве 
тел. 011/8502-056 и 060/8075-504.

универЗитет у београду 
еКономсКи фаКултет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

ванредни професор за ужу 
научну област међународни 
економски односи-енглески језик 
за економисте
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука и способ-
ност за наставни рад. Поред наведених услова, 
кандидати треба да испуне и друге услове про-
писане одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Београду, Статута Факул-
тета, Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду и Критеријума за 
стицање звања наставника и сарадника на Еко-
номском факултету у Београду.

асистент за ужу научну област 
рачуноводство и пословне 
финансије-финансијско 
рачуноводство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Статус студента докторских студија или 
стечен академски назив магистра наука из обла-
сти за коју се бира и прихваћена тема докторске 
дисертације. Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуне и друге услове прописане одред-

бама Закона о високом образовању, Статута Уни-
верзитета у Београду, Статута Факултета, Пра-
вилника о ближим условима за избор сарадника 
и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника на Економском факултету у Београду.

сарадник у настави за ужу 
научну област статистика и 
математика-истраживање 
тржишта и економско-
математички методи и модели
на одређено време од једне године

сарадник у настави за ужу 
научну област статистика 
и математика-економска 
статистика и демографска 
анализа
на одређено време од једне године

сарадник у настави за ужу 
научну област економска 
политика и развој-економика 
индустрије, теорија и планирање 
привредног развоја и технолошки 
развој и политика
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: Услови прописани Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета, Правилником 
о ближим условима за избор сарадника Факулте-
та и Критеријумима за стицање звања наставни-
ка и сарадника Економског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се на 
наведену адресу Факултета, соба бр. 139, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

универЗитет у београду 
медицинсКи фаКултет
11000 Београд, Др Суботића 8

ванредни професор за ужу 
научну област анатомија
на одређено време од 5 година

ванредни професор 
за ужу научну област 
оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година

ванредни професор за ужу 
научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

ванредни професор за ужу 
научну област гинекологија и 
акушерство
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

ванредни професор за ужу 
научну област интерна медицина 
(хематологија)
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
микробиологија
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом
на одређено време од 5 година
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доцент за ужу научну област 
офталмологија
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
Педијатрија
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну 
област интерна медицина 
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

доцент за ужу научну 
област интерна медицина 
(ендокринологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија-
кардиохирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија-васкуларна 
хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
Медицински факултет, општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за 
клиничке наставне предмете подносе доказ о 
радном односу на клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Статутом 
Медицинског факултета и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Београду) 
подносе се писарници Медицинског факултета, 
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

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

васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: документација коју је потребно доста-
вити за учешће на оглас: молба на оглас, ове-
рена фотокопија дипломе VI степена стручне 
спреме, виша школа за образовање васпита-
ча, занимање: васпитач, са или без искуства; 
обавеза полагања испита за лиценцу; оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
држављанство, потврда надлежног органа да 
кандидат није под истрагом.

медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: документација коју је потребно доста-
вити за учешће на оглас: молба на оглас; ове-
рена фотокопија дипломе IV степена стручне 
спреме, средња медицинска школа, занимање: 
медицинска сестра-васпитач, са или без иску-
ства; обавеза полагања испита за лиценцу; ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них, држављанство; потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом.

исПравКа КонКурса 
универЗитет у београду 
ШумарсКи фаКултет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Конкурс објављен 08.02.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, исправља 
се у делу који се односи на назив научне 
области, уместо: Економија шума, зашти-
та и унапређење животне средине, тре-
ба да гласи: Екологија шума, заштита и 
унапређење животне средине. Рок за под-
ношење пријава на конкурс продужава се 
за недељу дана.

Пу „сурЧин“
11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-773

секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани правник-мастер или дипломирани пра-
вник који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
положен стручни испит за секретара установе, 
односно правосудни испит или стручни испит за 
рад у органима државне управе, 1,5 година рад-
ног искуства у школству и предшколству.

Педагог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломи-
рани педагог са високим образовањем на сту-
дијама другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не у складу са законом.

васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, виша шко-
ла за образовање васпитача, односно одгова-

рајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или основне 
академске студије) у трајању од 3 године или на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије).

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потребна документа: пријава на 
конкурс, радна биографија, оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење из надлежног суда 
да се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница, оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту или право-
судном испиту (за секретара). Изабрани канди-
дати пре закључења уговора о раду дужни су да 
доставе лекарско уверење о одговарајућој здрав-
ственој способности. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Рок за пријаву је 7 дана од 
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

универЗитет 
„метроПолитан“
11000 Београд

Расписује

КОНКУРС ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ И СТИПЕНДИЈУ 
НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА ИЗ ИНФОР-
МАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Докторски програм има три усмерења: 
Софтверско инжењерство, Безбедност 
информација и Биоинформатика.

За 5 кандидата који конкуришу за 
запослење и стипендију на усмерење 
Софтверско инжењерство можемо пону-
дити:

1. Радни однос на три године на Универ-
зитету Метрополитан у звању истражи-
вач-приправник или истраживач-сарадник 
ради ангажовања у научно-истражива-
чком пројекту Министарства просвете и 
науке, са регистарским бројем III44006, са 
месечном основном нето платом од 45.000 
динара.

2. Додатну зараду за ангажовање у настави 
(вежбе) у седишту Универзитета у Београ-
ду или у Центру у Нишу.

3. Стипендију која омогућава бесплатно 
студирање, тј. плаћену школарину док-
торских студија и могућност запослења на 
Универзитету Метрополитан после завр-
шетка докторских студија.

Услови које кандидат за запослење и сти-
пендију мора да испуни: завршене основне 
и мастер студије из области информатика 
(IT, софтверско инжењерство и сл.); про-
сек оцена са претходних студија најмање 
09,00; година рођења: 1982. или касније.

Заинтересовани кандидати за запослење и 
стипендију треба да до 25.02.2012. године 
пошаљу свој CV и копију дипломе и додатка 
дипломе (или уверења о положеним испи-
тима) са основних и мастер студија (скени-
рана документа), електронском поштом, на 
адресу: konkurs@metropolitan.еdu.rs.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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исПравКа огласа 
оШ „свети сава“
11000 Београд-Врчин, 29. новембра 15
тел. 011/8053-467

Оглас објављен 08.02.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се за радно 
место: професор разредне наставе, на 
одређено време до повратка запосленог са 
боловања, до 31.08.2013. године, и исправ-
но треба да гласи: професор разредне 
наставе, на одређено време до повратка 
запосленог са боловања, до 31.08.2012. 
године.

оШ „соЊа маринКовић“
11080 Земун, Аласка 17
тел/факс: 011/2197-722

Професор разредне наставе у 
боравку-приправник

Професор разредне наставе у 
боравку

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручни 
назив: професор разредне наставе.

Професор енглеског језика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручни 
назив: дипломирани професор енглеског језика.

Професор немачког језика
са 45% радног времена, на одређено 
време ради замене радника на 
породиљском боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручни 
назив: дипломирани професор немачког језика.

Професор физичког васпитања
на одређено време ради замене радника 
на породиљском боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, стручни 
назив: дипломирани професор физичког.

ОСТАЛО: Потребна документација: молба са 
биографијом, диплома о одговарајућем образо-
вању (оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених-фотокопија, уверење о држа-
вљанству (оверена фотокопија)-не старије од 6 
месеци, уверење да кандидати нису кажњавани, 
нити под истрагом-не старије од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа.

теХниЧКа ШКола  
„дрво арт“
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

наставник стручних предмета за 
обраду дрвета-приправник

наставник стручних предмета за 
обраду дрвета
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства за 
обраду дрвета; дипломирани инжењер прераде 
дрвета; дипломирани инжењер шумарства за 
дрвну индустрију. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на претходну проверу психофи-

зичких способности у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Проверу пси-
хофизичких способности за рад врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, а према термини-
ма које она одреди. Након извршене психофи-
зичке провере способности у надлежној служби 
за запошљавање, школа ће извршити проверу 
идентификованих захтева вештина, склоности 
и личних способности кандидата за радна места 
наставника стручних предмета за обраду дрвета. 
Кандидат је дужан да поред оверене фотокопије 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, при-
ложи: оригинал (или оверену фотокопију) уве-
рења о држављанству; оригинал (или оверену 
фотокопију) извода из матичне књиге рођених; 
потврду да кандидат није под истрагом и да се 
против њега не води кривични поступак; остала 
документа која могу послужити приликом доно-
шења одлуке о избору. Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са доказима, оригинали или овере-
не фотокопије о испуњавању услова доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Прва еКономсКа ШКола
11000 Београд, Цетињска 5-7
тел. 011/3373-490

наставник за предмет економска 
географија
са 85% радног времена (34 часа рада 
недељно)

УСЛОВИ: професор географије.

наставник за предмет економске 
групе
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

наставник за предмет пословна 
информатика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

наставник за предмет 
рачуноводство
са 95% радног времена (38 часова рада 
недељно), на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

наставник за предмет 
математика
90% и општа математика-10% радног 
времена (40 часова рада недељно)

УСЛОВИ: дипломирани математичар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да поред општих 
услова испуњавају и посебне услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
потребно је приложити: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

б о р

муЗиЧКа ШКола 
„стеван моКраЊац“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

наставник историје
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
историје.

наставник теоријских предмета
на одређено време до повратка 
наставника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни музички педагог.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о врсти спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 21/93, 3/94, 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 и 8/2011) и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника у Основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС“, бр. 62/03, 
64/03, 58/04 и 62/04). Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: уверење о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, уверење о некажњавању, 
лекарско уверење; остала документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса.

ПредШКолсКа установа 
„марија мунћан“
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

васпитач-приправник
за рад у Рудној Глави

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посло-
ва васпитача може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да поседује 
одговарајуће образовање: више или високо 
образовање за васпитача. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Ближе информације на број тел. 030/581-284.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Наука и образовање
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ПредШКолсКа установа 
„невен“
19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706, 800-616

Контиста књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
средња економска школа; положен приправнич-
ки испит.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног 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 
(овај доказ прибавља установа). Лекарско уве-
рење изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву доставити: уверење о 
држављанству, оверен препис или фотокопију 
дипломе и извод из матичне књиге рођених.

еКономсКо-трговинсКа 
ШКола бор
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2456-310

наставник правне групе 
предмета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни правник.

Помоћни радник-чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна шко-
ла.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаним 
Законом о раду и посебних прописаним Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама, кандидат мора да испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат доставља 
пријаву школи, са следећим доказима: прија-
ву са назнаком радног места за које се јавља и 
документима које прилаже; диплома, уверење и 
други доказ о стручној спреми; уверење о држа-
вљанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; доказ из става 1 тачка 2) чл. 120 
ЗОСОВ подноси се пре закључења уговора о раду 
а доказ из става 1 тачка 3) наведеног члана при-
бавља школа по службеној дужности. Сва доку-
мента прилажу се у оригиналу или у овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

теХниЧКи фаКултет у бору
19210 Бор, Војске Југославије 12
тел. 030/424-555

универзитетски наставник за 
ужу научну област индустријски 
менаџмент
на одређено време, изборни период од 5 
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII 
степен стручне спреме, докторат техничких нау-
ка и завршен технички факултет. Остали услови 
утврђени су одредбом члана 64 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) 
и члана 99, 100 и 103 Статута Техничког факул-
тета у Бору, као и Правилника о стицању звања 
и заснивању радног односа универзитетских 
наставника на Универзитету у Београду.

универзитетски наставник за 
ужу научну област минералне и 
рециклажне технологије
на одређено време, изборни период од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докто-
рат техничких наука из научне области Рудар-
ства са завршеним техничким факултетом, смер 
рударство, одсек припрема минералних сирови-
на. Остали услови утврђени су одредбом члана 
64 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/2010) и члана 99, 100 и 103 Статута 
Техничког факултета у Бору, као и Правилника о 
стицању звања и заснивању радног односа уни-
верзитетских наставника на Универзитету у Бео-
граду.

универзитетски наставник у 
звању асистента за ужу научну 
област информатика, рачунарска 
техника програмирање
на одређено време, изборни период од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
електротехничких наука и са завршеним електро-
техничким факултетом. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 64 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 99 
и 100 Статута Техничког факултата у Бору, као и 
Правилника о стицању звања и заснивању рад-
ног односа универзитетских наставника на Уни-
верзитету у Београду.

сарадник универзитета у звању 
асистента за ужу научну област 
минералне и рециклажне 
технологије
на одређено време, изборни период од 3 
године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магисте-
ријум техничких наука са завршеним техничким 
факултетом - дипломирани инжењер рударства, 
смер припреме минералних сировина и уписане 
докторске студије. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 72 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005) и члана 103 Ста-
тута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са - биографија, списак радова, диплома о одго-
варајућој стручној спреми, за студенте доктор-
ских студија - потврда о уписаним докторским 
студијама, извод из матичне књиге рођених, 

уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа о непостојању сметње из члана 62 став 
4 Закона о високом образовању (казнена еви-
денција 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 услова конкурса, достављају се на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана 
од дана објављивања.

оШ „бранКо радиЧевић“
19300 Неготин

стручни сарадник-психолог

наставник историје
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Услови у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
односно завршен одговарајући факултет са сте-
ченим звањем које је предвиђено Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 
20/04, 5/05, 2/07, 3/07,4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010). 
Поред испуњавања општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
посебне услове у складу са чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: доказ о одговарајућој врсти и степену 
стручне спреме (оригинал или оверена копија), 
уверење о некажњавању (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених-нови 
(оригинал или оверена копија), доказ о испуње-
ности услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење)-доставља се пре закључења угово-
ра о раду и доказ из члана 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење о некажњавању)-прибавља шко-
ла.

оШ „вуК КараЏић“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

наставник математике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и услове у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, за настав-
ника математике. Поред испуњавања наведе-
них услова, кандидати су дужни да испуњавају 
услове у складу са Законом о раду и чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати су дужни да доставе: пријаву 
са основним подацима о себи; радну биографију 
(осим за лица која први пут заснивају радни 
однос); следеће доказе (оригинале или оверене 
копије-не старије од 6 месеци): диплому о стече-
ном образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству. Доказ о испуње-
ности услова из члана 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
- доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из члана 120 став 1 тачка 3 наведеног 
закона - прибавља школа. Директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење прија-

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Наука и образовање
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ва. Проверу психофозичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПониШтеЊе КонКурса 
оШ „Љубица јовановић 
радосавЉевић“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: оspodvrska@kladovonet.com

Конкурс објављен 16.11.2011. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник француског јези-
ка, са 10% радног времена.

гимнаЗија  
„бора станКовић“
19210 Бор, Зелени булевар 26
тел. 030/432-271

директор
на одређено време

УСЛОВИ: У складу са чланом 59 став 5 Закона, 
дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 8 
став 2 Закона за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, дозвола 
за рад, обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; такође, закон 
прописује да директор установе може да буде 
лице које испуњава услове прописане чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат за директора школе мора 
да достави документацију којом потврђује да 
испуњава прописане услове, на адресу Гимна-
зије, и то: оверену копију дипломе, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, овере-
ну потврду од стране установе о дужини годи-
на рада у установи на пословима образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Рок за пријаву је 15 дана од дана обја-
вљивања.

оШ „Љубица јовановић 
радосавЉевић“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: оspodvrska@kladovonet.com

наставник француског језика
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава и услове предвиђене 
чл. 8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011) и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 

и 3/10). Уз пријаву доставити: биографију, ове-
рену фотокопију дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми (не старије од шест месеци), оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци). Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих поступака. Доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање-
прибавља установа.

ч ач а К

ПониШтеЊе дела КонКурса 
оШ „милан благојевић“
32240 Лучани, 4. децембра 35
тел. 032/817-412

Конкурс објављен 09.11.2011. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радна места: наставник ликовне културе, 
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, за рад у матичној школи, са 
60% радног времена, и наставник ликовне 
културе, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, за рад у издвојеном 
одељењу у Марковици, са 25% радног вре-
мена.

оШ „милан благојевић“
32240 Лучани, 4. децембра 35
тел. 032/817-412

наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, а најдуже до 31.08.2012. 
године, за рад у матичној школи, са 60% 
радног времена

наставник ликовне културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, а најдуже до 31.08.2012. 
године, за рад у издвојеном одељењу у 
Марковици, са 25% радног времена

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме у 
наведеном занимању, у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству. Лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, а кандидате 
упућује школа. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа по службеној дужности. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на адресу 

школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на 
бројеве телефона: 032/817-412 и 032/818-754.

г њ и л а н Е

исПравКа огласа 
теХниЧКа ШКола 
„драги ПоПовић“
38250 Горње Кусце-Гњилане

Оглас објављен 25.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се за радно 
место: наставник филозофије, за 2 часа 
(12,5% радног времена), и исправно треба 
да гласи: наставник филозофије, за 2 часа 
(12,5% радног времена), на одређено вре-
ме до повратка раднице са породиљског 
одсуства.

ПониШтеЊе дела огласа 
теХниЧКа ШКола 
„драги ПоПовић“
38250 Горње Кусце-Гњилане

Оглас објављен 25.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник хемије, за 2 часа 
(12,5% радног времена).

теХниЧКа ШКола
Врбовац-Витина
38263 Врбовац

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања - високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена-
дипломске, академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању најмање 4 године, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника, педагога или пси-
холога; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања и васпитања; непо-
стојање дискриминаторног понашања, утврђе-
ног у складу са законом. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање



   |  Број 452-453  |  15.02.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; потврду о радном искуству; лекар-
ско уверење (не старије од 6 месеци); извод из 
казнене евиденције МУП-а и суда (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); преглед кретања у служби са био-
графским подацима; доказе о својим стручним и 
организационим способностима. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 0280/381-017. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса 
слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс за 
директора школе“.

ј а г о д и н а

ПредШКолсКа установа 
„Пионир“
35000 Јагодина, Вука Караџића 4
тел. 035/226-630

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 8 ст. 2, 3 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011)-у даљем текс-
ту Закон, односно да има одговарајуће високо 
образовање: на студијама 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 тума-
чење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, изузетно одговарајуће високо обазовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије) или студије у трајању 
од три године или вишим образовањем за вас-
питача. Наведено лице мора да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са ЕСПБ. Кандидат који има образовање 
васпитача или стручног сарадника из члана 8 
ст. 2 Закона (тачка 2 овог конкурса) мора имати 
још и дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 5 година рада у 
установи, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат који има образовање за васпита-
ча из члана 8 ст. 3 Закона (тачка 3 овог конкурса) 
мора имати још и дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи, након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
извод из матичне књиге рођених, оверен препис 
(фотокопију) дипломе о стеченом образовању, 
оверен препис (фотокопију) уверења о положе-
ном стручном испиту, доказ о радном стажу у 
установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог образовања, преглед кретања у 
служби са биографским подацима, уверење о 
држављанству, уверење да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница, 
доказ из услова бр. 2, односно лекарско уве-
рење доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа. Приложена документација 
не сме бити старија од шест месеци. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у правној служби ПУ „Пионир“, на 
број телефона: 035/226-630.

Напомена: Уз пријаву, кандидати не достављају 
доказ о положеном испиту за директора, јер исти 
треба да пропише министар, те ће кандидат који 
буде изабран за директора имати обавезу да у 
року од годину дана од дана прописивања поло-
жи испит за директора. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „дуШан ПоПовић“
35263 Белушић

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета
2 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
суспендованог радника, најкасније до 
28.06.2012. године

Професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
године, најкасније до 28.06.2012. године

Професор разредне наставе
на одређено време, за рад у продуженом 
боравку до краја школске године, а 
најкасније до 28.06.2012. године
3 извршиоца

Професор енглеског језика и 
књижевности
на одређено време до краја школске 
године, а најкасније до 28.06.2012. године

Професор биологије
на одређено време, са 20% радног 
времена, до краја школске године, а 
најкасније до 28.06.2012. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
факултет одговарајућег смера, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о пребивалишту, да је 
кандидат држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван и да се против њега не води истрага, 
да има здравствену способност за рад са учени-
цима.

ПредШКолсКа установа 
„деЧја радост“
35210 Свилајнац

директор

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника стечено на студијама другог сте-
пена или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године и најмање пет година 
радног стажа у установи, након стеченог одгова-
рајућег образовања или да имају стечено висо-
ко образовање за васпитача на студијама првог 
степена, студијама у трајању од три године или 
више образовање и најмање десет година рад-
ног стажа у установи, након стеченог одгова-
рајућег образовања, да имају лиценцу, односно 
стручни испит за васпитача, педагога, психолога 
или другог стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе, да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом, да нису осуђивани, да су држављани РС. 
Директор се бира на период од 4 године. Прија-
ве се могу поднети у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати су 
дужни да поред биографије приложе следеће 
доказе: оверену фотокопију/препис дипломе о 
стеченој стручној спреми, оверену фотокопију/
препис уверења о положеном стручном испиту, 
доказ о радном стажу, уверење о здравстве-
ној способности, уверење о неосуђиваности, 
уверење о држављанству, потврду о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, био-
графију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора установе. 
Непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „јоца милосавЉевић“
35204 Багрдан

Професор разредне наставе
за рад у подручном одељењу у Милошеву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава одгова-
рајуће услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као и 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/1…2/09, 4/09, 9/09, 3/2010). Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију уверења о држављанству, уверење 
из суда да се против кандидата не води истрага. 
Школа прибавља доказ по службеној дужности 
да кандидат није осуђиван и доказ да је канди-
дат психофизички способан за рад са ученицима 
(директор врши избор кандидата које у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућује на претходну проверу психофизичких 
способности коју врши Национална служба за 
запошљавање).

Помоћни радник
за рад у подручном одељењу у Милошеву

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна шко-
ла-о чему прилаже оверену копију сведочанства 
о завршеној школи, да кандидат испуњава усло-
ве предвиђене чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
приложити и извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге држављана, уверење из 
суда да се против кандидата не води истрага.

ОСТАЛО: Пре закључења уговора о раду, за оба 
радна места, изабрани кандидати достављају 
лекарско уверење. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу; за све информа-
ције обратити се на број телефона: 035/275-108.
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ПредШКолсКа установа 
„бамби“
35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме и најмање 
две године радног искуства на пословима вас-
питача.

медицинска сестра на 
превентивној здравственој 
заштити

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, најмање јед-
на година радног искуства на пословима сарад-
ника на превентивној здравственој заштити.

медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, најмање јед-
на година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: За наведена радна места, кандидат 
треба да испуни услове из чл. 8 ст. 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз прија-
ву кандидат треба да достави: доказ о одгова-
рајућој стручној спреми, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству-
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену 
фотокопију; уверење о здравственој способно-
сти кандидат доставља пре закључења 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 разматрање.

К и К и н д а

ПредШКолсКа установа 
„срећно дете“
Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
тел. 0230/81-665
е-mail: vrticnk@gmail.com

домар

УСЛОВИ: Завршен III или IV степен стручне 
спреме, браварске, електро, столарске или водо-
инсталатерске струке и положен испит за руко-
вање парним котловима; да испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да је лице са инвалидитетом пре-
ма члану 4 Закона о професионалној рехабили-
тацији и запошљавању особа са инвалидитетом. 
Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс дос-
тави: оверену фотокопију дипломе III или IV сте-
пена стручне спреме, оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за руковање парним 
котловима; уверење о држављанству; оверену 
фотокопију решења о степену инвалидности. 
Доказ о психофизичкој и здравственој способно-
сти подноси се пре закључивања уговора о раду, 
а доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

народна библиотеКа 
„јован ПоПовић“
23300 Кикинда, Трг српских добровољаца 57

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолош-
ки, филозофски или други факултет друштвено-
хуманистичке области; 5 година радног искуства 
у струци; положен стручни испит за библиотека-
ра. Уз пријаву кандидат треба да достави: уве-
рење о држављанству; оверену копију дипло-
ме; потврду о радном искуству; уверење да у 
последњих пет година није осуђиван за дела која 
га чине неподобним за обављање послова и рад-
них задатака директора. Поред услова прописа-
них Законом и Статутом, кандидат за директора 
је дужан да уз пријаву достави и план и програм 
рада и развоја за мандатни период.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу Библиотеке, у затвореној коверти, са 
назнаком: „Пријава на јавни конкурс за имено-
вање директора“.

средЊа медицинсКа 
ШКола
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/817-177
е-mail: medicinska_senta@оpen.telekom.rs

виша медицинска сестра-бабица
за извођење вежби из предмета интерна 
медицина са негом и акушерство са негом 
на српском наставном језику, на одређено 
време

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

Професор немачког језика и 
књижевности
за извођење наставе из предмета немачки 
језик и књижевност на мађарском 
наставном језику, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведе-
ном занимању.

ОСТАЛО: Одговарајуће образовање (доказ: ове-
рен препис или оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању); да кандидат има пси-
хофизичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има држављанство РС 
(доказ: уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца или за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Потпуном прија-
вом на конкурс сматраће се пријава која садржи: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 

која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (кад 
се образовно-васпитни рад остварује на језику 
националне мањине). Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације могу се добити код секретара 
школе, на горенаведени број телефона.

оШ „10. оКтобар“
24410 Хоргош, Карасова 14
тел. 024/792-023
е-mail: hosko@stcable.net

наставник математике
на српском и мађарском наставном језику, 
са 20 часова недељно, за рад у Хоргошу и у 
Малим Пијацама у две смене

наставник мађарског језика
са 95% радног времена (17 часова 
недељно), на одређено време, односно 
до повратка одсутне запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање; да испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказ о знању мађарског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити дока-
зе о испуњености услова: диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству, доказ о 
знању мађарског језика. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

сенћансКо маЂарсКо 
Камерно ПоЗориШте
24400 Сента, Главни трг 4

радник на администрастивним и 
менаџерским пословима
са 50% радног времена као секретар и 
50% радног времена као књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економско-
књиговодствени смер; три године радног иску-
ства на пословима књиговође; знање српског 
језика и знање мађарског језика на конверза-
цијском нивоу и пожељно је знање једног свет-
ског језика. Уз пријаву кандидат треба да дос-
тави: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; фотокопију радне књижице; уверење 
о држављанству РС. Пре заснивања радног одно-
са врши се провера знања језика и подноси уве-
рење о здравственој способности и уверење о 
некажњавању.

ОСТАЛО: Пробни рад је до 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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еКономсКо-трговинсКа 
ШКола „јован цвијић“
Штрпце
тел. 028/70-191

Школски психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави. Уз 
пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о здравственој способности, уверење 
да кандидат није под истрагом, да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

К ра г У ј Е в а ц

фаКултет инЖеЊерсКиХ 
науКа
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

наставник у звање ванредног 
професора или доцента за уже 
научне области Производно 
машинство и индустријски 
инжењеринг

наставник у звање ванредног 
професора или доцента за 
уже научне области машинске 
конструкције и механизација

УСЛОВИ:VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета 
инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника 
о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом докторату из одго-
варајуће научне области, биографију, списак 
стручних и научних радова, као и саме радове 
и уверење надлежног органа да није осуђиван 
за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кан-
дидата са прилозима доставити на горенаведену 
адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

Прва КрагујеваЧКа 
гимнаЗија
34000 Крагујевац, Даничићева 1
тел. 034/335-506

наставник математике и 
информатике
за 80% радног времена

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће високо 
образовање за наставника гимназије стечено на 
студијама другог степена (дипломске академс-
ке студије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године и у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији; да испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави следеће доказе о испуњености 
услова: биографију; оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о неосуђиваности за 
пријављене кандидате прибавља школа по служ-
беној дужности. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима-не старије од 6 месеци, подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс се подносе непосредно у секретаријат шко-
ле или препорученом поштом, на горенаведену 
адресу школе. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе и на број 
телефона: 034/335-506.

универЗитет у Крагујевцу  
Природно-математиЧКи 
фаКултет
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

асистент за ужу научну област 
Програмирање у институту за 
математику и информатику 
факултета
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане 
докторске студије 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 сте-
пен 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 и 44/10) и у наведеном звању про-
вео највише један изборни период. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању, 
Статутом факултета и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака Факултета, у 
складу са којима ће бити извршен избор прија-
вљених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред опш-
тих 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 фото-
копију 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 прија-
ве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе и одговарајуће дока-
зе надлежних органа поводом чињенице да нису 
правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јав-
не исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Правни фаКултет у 
Крагујевцу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

сарадник (поновни избор) 
у звању асистента за ужу 
јавноправну и теоријско правну 
научну област
на одређено време 3 године, са условима 
из чл. 72 Закона о високом образовању 
и чл. 127 Статута Правног факултета у 
Крагујевцу

сарадник (поновни избор) 
у звању асистента за ужу 
грађанскоправну научну област
на одређено време 3 године, са условима 
из чл. 72 Закона о високом образовању 
и чл. 127 Статута Правног факултета у 
Крагујевцу

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар 
правних наука.

ОСТАЛО: други општи и посебни услови пропи-
сани Законом, Статутом и другим актима Правног 
факултета у Крагујевцу. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса слати на горенаве-
дену адресу факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

К ра љ Е в о

оШ „бранКо радиЧевић“
36207 Витковац
тел. 036/5873-889

спремачица
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати 
треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање: основно образовање; да 
испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе 
доказе да испуњавају наведене услове. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
на број телефона: 036/5873-889.

наставник техничког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да испуњавају следеће услове: одгова-
рајуће образовање: професор техничког обра-
зовања, професор политехнике, дипломирани 
педагог за техничко образовање, професор тех-

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

Наука и образовање
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нике и информатике или друге услове у погледу 
стручне спреме прописане Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да испуњавају услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе доказе да испуња-
вају наведене услове. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефона: 
036/5873-889.

оШ „ПоПинсКи борци“
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Хигијеничар
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци) и оверен пре-
пис/фотокопију сведочанства о стеченом обра-
зовању.

угоститеЉсКо-туристиЧКа 
ШКола са домом уЧениКа
36210 Врњачка Бања
тел. 036/611-378

1. наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. године

2. наставник основа 
угоститељства, финансијског 
пословања, опхођења са гостима, 
организовања услуга превоза, 
пласирање локалних туристичких 
понуда рецепцијског пословања 
и комуникација са туристима 
током боравка у хотелу
на одређено време до повратка запослене 
са функције директора

3. радник на одржавању 
школских радионица

УСЛОВИ: У погледу услова, кандидат треба да 
испуњава услове прописане Законом о основа-
ма система образовања и васпитања, Законом 
о раду, Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама, Правилни-
ком о организацији и систематизацији радних 
места: да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра 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 кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; за радно 
место под бр. 1 и 2: да има високо образовање 
у складу са одредбама члана 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011), а у погледу 
врсте стручне спреме да испуњава услове про-
писане Правилником о врсти и степену стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; за радно 
место под бр. 3: завршена школа за квалифико-
ване раднике, III или IV степен стручности (бра-
вар, електричар, алатничар, металобрусач и сл.).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
извод из матичне књиге рођених (са хологра-
мом), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), диплому о врсти и степену стручне 
спреме. Докази се подносе у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду, а доказ о 
некажњавању прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року 
од 8 дана од дана добијања мишљења органа 
управљања.

оШ „Ђура јаКШић“
36340 Конарево
тел. 036/821-992

наставник српског језика
за рад у Конареву

наставник математике
за рад у Богутовцу, за 22% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: На конкурс се могу пријавити кандида-
ти, који поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, испуњавају и посебне услове пред-
виђене чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да кандидат има одго-
варајуће образовање (одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме предвиђен Законом и Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника у основној школи); да има психичку, 
физичку и здравствену спосбност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безу-
словна 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 родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них 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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство РС.  Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс под-
нети и одговарајућу документацију којом дока-
зује да испуњава услове прдвиђена Законом и 
Правилником, као и овим конкурсом: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о неосуђиваности школа прибавља 
по службеној дужности, а лекарско уверење се 
прилаже по доношењу одлуке. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотоко-
пије. Пријаве слати на адресу школе. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

К р У Ш Е в а ц

основна ШКола 
„велиЗар станКовић 
КорЧагин“
37204 Велики Шиљеговац
тел. 037/852-400

наставник немачког језика
за 66% радног времена, за рад у 
подручном одељењу у Рибару и матичној 
школи

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање према Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, наставник 
немачког језика може бити професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; испуњавање услова прописаних чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака; ова спо-
собност се не прилаже уз пријаву, већ касније. 
Сви пријављени кандидати ће од школе бити 
обавештени о времену и месту провере психофи-
зичких способности (у својој пријави кандидати 
нека наведу датум провере психофизичких спо-
собности, ако није старија од 6 месеци). Канди-
дати уз пријаву прилажу: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству и доказ о 
стручној спреми. Уверење из казнене евиденције 
школа прибавља по службеној дужности. Доказ о 
здравственој способности прилаже се пре закљу-
чења уговора о раду. Документа се прилажу у 
овереној фотокопији-не старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

исПравКа дела огласа 
маШинсКо-
елеКтротеХниЧКа ШКола
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 26
тел. 037/448-810

Оглас објављен 23.11.2011. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за радно 
место: наставник предмета основи саобраћај-
не психологије, у делу услова, односно врсте 
радног односа, и треба да стоји: на неодређе-
но време, за 4 часа недељно.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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л Е с К о в а ц

оШ „бора станКовић“
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб

наставник биологије
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће 
образовање, односно да поседују VII/1 степен 
стручне спреме, у складу са чланом 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 
3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 9/2009, 3/2010) и да испуњавају 
све услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву са 
кратком биографијом приложити: оверен доказ 
о стеченој стручној спреми - диплома; уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (нови) или оверену 
копију извода. Потврду да лице није осуђива-
но прибавља школа по службеној дужности од 
надлежне полицијске управе. Лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду, и то 
од стране кандидата који је примљен по конкур-
су. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима обавиће надлежна служ-
ба за запошљавање у Лесковцу, са кандидати-
ма које упути директор школе, након извршеног 
ужег избора кандидата који испуњавају услове 
конкурса. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Оверене копије поднетих доказа уз пријаву не 
смеју бити старије од 6 месеци. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се могу поднети лично или на адресу школе.

Пу „милКа диманић“
16210 Власотинце, 12. бригаде 34

васпитач
2 извршиоца

васпитач-приправник
на одређено време до 2 године
2 извршиоца

вешерка

УСЛОВИ: За радно место васпитач: више обра-
зовање, односно високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три 
године. За радно место вешерка: завршена осмо-
годишња школа.

ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Поред општих услова пред-
виђених законом и наведеног степена стручне 
спреме у наведеном занимању, кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас доставе: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци), одговарајуће лекарско уверење подноси се 
пре закључивања уговора о раду, уверење о 
некажњавању прибавља установа по службеној 
дужности и извод из матичне књиге рођених.

оШ „браћа миленКовић“
Село Шишава, 16210 Власотинце

Педагог
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Високо образовање на основу члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да дос-
тави: оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

оШ „браћа миленКовић“
Село Шишава, 16210 Власотинце

наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства), са 
94% радног времена

наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са породиљског одсуства), са 
95,56% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе: доказ о стеченом високом образовању 
на основу члана 8 става 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених 
и уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност.

основна ШКола 
„радован КоваЧевић 
маКсим“
16230 Лебане
тел. 016/846-255, 846-256

наставник математике
са 89% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Клајићу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
математике или дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачуноводство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар; про-
фесор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
информатике-математике; дипломирани матема-
тичар-астроном; дипломирани математичар-при-
мењена математика; дипломирани информати-
чар.

наставник енглеског језика
са 170% радног времена, за рад у 
матичној школи и осталим издвојеним 
одељењима школе
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност.

наставник физике
на одређено време до повратка радника 
који је на функцији,

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, про-
фесор физике; дипломирани физичар; професор 

физике и хемије; дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике и основи техни-
ке; дипломирани педагог за физику и основи 
технике; професор физике и математике; дип-
ломирани астрофизичар; дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику; профе-
сор физике и хемије за основну школу; профе-
сор физике и основа технике за основну школу; 
дипломирани физичар за примењену физику; 
професор физике за средњу школу; дипломира-
ни физичар истраживач; дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани 
професор физике и основа технике за основну 
школу; дипломирани физичар за општу физику; 
дипломирани физичар за теоријску и експери-
менталну физику; дипломирани педагог за физи-
ку и општетехничко образовање ОТО; дипломи-
рани астроном, смер астрофизика.

наставник информатике
са 70% радног времена, на одређено 
време, а најдуже до краја школске 
2011/2012. године, односно до 31.08.2012. 
године, до повратка радника са места 
помоћника директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор 
информатике; професор информатике у обра-
зовању; професор информатике и техничког 
образовања; дипломирани инжењер информа-
тике; дипломирани инжењер пословне инфор-
матике; дипломирани инжењер електротехнике 
за рачунску технику и информатику; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани инжењер организације рада, смер 
кибернетски; дипломирани инжењер организа-
ције за информационе системе; дипломирани 
економиста за економику, статистику и инфор-
матику; дипломирани математичар; професор 
математике; професор физике; дипломирани 
инжењер електротехнике, смер рачунарске тех-
нике и информатике; дипломирани инжењер 
електротехнике; професор технике и инфор-
матике; професор техничког образовања; про-
фесор електротехнике; професор машинства; 
дипломирани инжењер менаџмента за инфор-
мационо-управљачке и комуникационе системе; 
лица која су на основним студијама имала нај-
мање четири семестра информатичких предмета.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, односно до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, завр-
шена уводна обука према Правилнику о програ-
му обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 11/10), да кандидат 
има једну годину радног искуства са децом из 
маргинализованих група, да је држављанин РС, 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима.

Напомена: у погледу услова за горенаведена 
радна места примењује се Правилник о систе-
матизацији радних места у школи, Правилник 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, Правилник о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи из изборних програма, као и 
све важеће измене и допуне горенаведених Пра-
вилника. Поред ових посебних услова предвиђе-
них Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи и 
Правилником о систематизацији радних места 
ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане, кан-
дидати треба да испуњавају и опште услове за 
заснивање радног односа предвиђених Законом 
о основама система образовања и васпитања и 
Законом о раду. Кандидати треба да испуњавају 
прописане услове предвиђене Законом о основа-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 31  15.02.2012.  |  Број 452-453  |   

ма система образовања и васпитања, Законом о 
раду и одредбама Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи: да има одговарајуће образовање пре-
ма Закону о основама система образовања и вас-
питања, Правилнику о систематизацији радних 
места и стручних сарадника у основној школи, 
као и све важеће измене и допуне горенаведе-
них Правилника; да испуњавају услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству и оверен препис (фотокопију) 
дипломе о стеченој стручној спреми-за педагош-
ког асистента доказ о завршеном програму обу-
ке за педагошког асистента; уверење од суда о 
неосуђиваности. Лекарско уверење (у којем ће 
бити назначено да је лице психофизички спо-
собно за рад са ученицима) подноси се када 
одлука о пријему кандидата постане коначна, а 
пре закључивања уговора о раду, а утврђивање 
неосуђиваности од МУП-а за наведена кривич-
на дела - прибавља школа након истека рока за 
пријављивање кандидата. У току поступка одлу-
чивања о избору кандидата врши се претходна 
провера психофизичких способности кандидата. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
ученицима врши надлежна служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Кандидати су дужни да у пријави назначе 
контакт телефон. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

н и Ш

маШинсКа ШКола
18000 Ниш, Шумадијска 1а
тел. 018/4263-101

Професор математике
на одређено време до истека мандата 
директору школе

УСЛОВИ: професор математике; дипломира-
ни математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар - информатичар; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар 
за математику економије; професор информа-
тике - математике; дипломирани математичар - 
астроном; дипломирани математичар - примење-
на математика; дипломирани информатичар; 
дипломирани математичар - професор математи-
ке; дипломирани математичар - теоријска мате-
матика; дипломирани инжењер математике са 
изборним предметом основи геометрије; профе-
сор хемије - математике; професор географије 
- математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; дипломира-
ни професор математике - мастер; дипломира-
ни математичар - мастер; професор математи-
ке - теоријско усмерење; професор математике 
- теоријски смер; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани мате-
матичар - математика финансија.

Професор предмета немачки 
језик-стручни-приправник
са 11% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност.

Професор предмета 
експлоатација вучених возила-
приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт.

Професор предмета основи 
саобраћаја и транспорта-
приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја.

Професор предмета техничке 
комуникације-приправник
са 5% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства, 
односно дипломирани машински инжењер; 
дипломирани саобраћајни инжењер, односно 
дипломирани инжењер саобраћаја; дипломира-
ни инжењер грађевинарства, смер за путеве и 
железнице; дипломирани инжењер архитектуре; 
професор машинства.

Професор предмета железничка 
возила-приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани машински 
инжењер, група за железничко машинство; дип-
ломирани инжењер машинства, односно дипло-
мирани машински инжењер.

Професор предмета железнички 
саобраћај-приправник
са 15% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт.

Професор предмета возна 
средства и вуча возова-
приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани машински 
инжењер, група за железничко машинство; дип-
ломирани инжењер машинства, односно дипло-
мирани машински инжењер.

Професор предмета употреба 
вучених возила-приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани машински 
инжењер, група за железничко машинство; дип-
ломирани инжењер машинства, односно дипло-
мирани машински инжењер.

Професор предмета организација 
превоза путника-приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани економист; 
дипломирани правник.

Професор предмета технологија 
превоза путника-приправник
са 15% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани економист; 
дипломирани правник.

Професор предмета практична 
настава у образовном профилу 
транспортни комерцијалиста-
приправник
са 15% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно дипломирани инжењер саобраћаја, 
одсеци железнички саобраћај или железнички 
саобраћај и транспорт; дипломирани економист; 
инжењер саобраћаја, смер железнички.

Професор предмета моделирање 
машинских елемената и 
конструкција-приправник
са 80% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства.

Професор предмета технологија 
за компјутерски управљане 
машине
са 40% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. године

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства.

Професор предмета технологија 
за компјутерски управљане 
машине-приправник
са 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства.

Професор предмета заваривање 
и сродни поступци-приправник
са 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства; дипломирани 
инжењер металургије.

Професор предмета организација 
рада и менаџмент-приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства; професор машин-
ства; дипломирани инжењер организације рада; 
дипломирани инжењер за развој машинске струке.

Наука и образовање
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Професор предмета 
аутоматизација и роботика-
приправник
са 20% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства.

Професор предмета репаратура 
машинских делова-приправник
са 10% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; дип-
ломирани инжењер машинства; дипломирани 
инжењер металургије.

Професор предмета 
пројектовање технолошких 
система-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства.

Професор предмета 
пројектовање технолошких 
система-приправник
са 40% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; 
дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити, у оригиналу или 
у овереној фотокопији, следећу документацију: 
диплому о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, односно венчаних и уве-
рење о држављанству. Рок за пријаву је 15 дана. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

н о в и  с а д

оШ „север ЂурКић“
21220 Бечеј, Зелена улица 102
тел. 021/6915-840

наставник немачког језика
за 18 часова недељно

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност.

наставник физике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, за 30% радног времена

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и хемију, професор физике 

и основа технике, дипломирани педагог за физи-
ку и основе технике, професор физике и матема-
тике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, 
дипломирани физичар истраживач, дипломира-
ни професор физике и хемије за основну школу, 
дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломирани физичар за 
општу физику, дипломирани физичар за тео-
ријску и експерименталну физику, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика. 
Посебан услов: знање мађарског језика.

наставник математике
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, за 80% радног времена

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на студија-
ма другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор 
информатике-математике, дипломирани матема-
тичар-астроном, дипломирани математичар-при-
мењена математика, дипломирани информати-
чар. Посебан услов: знање мађарског језика.

наставник ликовног образовања
за наставу на мађарском наставном језику, 
за 35% радног времена

УСЛОВИ: Стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
пису које је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године: дипломирани сликар, 
академски сликар-ликовни педагог, академски 
графичар-ликовни педагог, академски вајар-
ликовни педагог, дипломирани сликар-професор 
ликовне културе, дипломирани вајар-професор 
ликовне културе, дипломирани графичар-про-
фесор ликовне културе, дипломирани графички 
дизајнер-професор ликовне културе, дипломира-
ни уметник ликовних медија-професор ликовне 
културе, дипломирани уметник фотографије-
професор ликовне културе, дипломирани сли-
кар-професор, дипломирани вајар, дипломирани 
вајар-професор, дипломирани графички дизај-
нер, дипломирани архитекта унутрашње архи-
тектуре, дипломирани сликар зидног сликарства, 
дипломирани графичар, професор ликовних 
уметности, наставник ликовне уметности, лице 
са завршеним факултетом ликовних уметнос-
ти, лице са завршеним факултетом примење-
них уметности. Посебан услов: знање мађарског 
језика.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има лиценцу за рад. 
Када се васпитно-образовни рад изводи на језику 
националних мањина, кандидат је дужан да дос-
тави доказ о знању језика на коме се оставарује 
образовно-васпитни рад. Уз молбу за заснивање 
радног односа доставити: оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спре-

ми, извод из казнене евиденције СУП-а, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених у овереној фотокопији, доказ о знању 
мађарског језика, лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом подноси се пре закључења уговора о раду.

оШ „Петефи Шандор“
21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а
тел. 021/547-465
e-mail: petefi@еunet.yu

радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

наставник историје
за одељења која изводе наставу на 
мађарском наставном језику, са 35% 
радног времена, на одређено време до 
краја мандата изабраног директора, а у 
складу са чл. 59 ст. 14 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11)

наставник разредне наставе
за рад у продуженом боравку, на одређено 
време до повратка запослене која користи 
неплаћено одсуство ради стручног 
усавршавања

наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене раднице која 
користи породиљско одсуство

наставник разредне наставе
за рад у одељењима која изводе 
билингвалну наставу

УСЛОВИ: За пријем у радни однос професора-
стручна спрема према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 
1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 8/2008, 11/2008, 
2/2009, 4/2009 и 9/2009); за наставника разред-
не наставе у билингвалном одељењу: потребно 
је знање енглеског језика најмање на нивоу Б2.

ОСТАЛО: одговарајуће образовање; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима; уве-
рење да кандидат није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у школи, а у складу са законом; 
уверење о држављанству РС. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

галерија матице срПсКе
21000 Нови Сад, Трг галерија 1

стручни сарадник
на одређено време годину дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из области 
хуманистичких наука; 1 година радног искуства 
на одговарајућим пословима; знање два страна 
језика (енглеског и мађарског), искуство у обла-
сти писања конкурса за међународне пројекте; 
познавање рада на рачунару и администрати-
вног пословања.

ОСТАЛО: Кандидати подносе CV и доказе о 
испуњавању услова на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“.

Наука и образовање
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ПредШКолсКа установа 
„мадагасКар“
21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

васпитачица-приправник

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведе-
ном занимању. Кандидати морају да испуњавају 
услове у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме васпитача, стручних сарадника у предш-
колским установама.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију 
и фотокопију дипломе.

оШ „јован дуЧић“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ског смера или гимназија. Уз пријаву приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокоипију дипломе, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак, 
односно да није осуђиван за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од 6 месеци или да није правоснаж-
ном пресудом осуђен за кривично дело против 
достојанства личности и морала. Изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду, доста-
вља и лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом учени-
цима (не старије од 6 месеци). Кандидати морају 
да испуњавају услове у погледу степена и врсте 
стручне спреме. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПредШКолсКа установа 
„боШКо буХа“
21460 Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за васпитача и стручног 
сарадника: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању, почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису које је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање пет година рада у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања. Стручни 
сарадници сходно члану 40 Закона о предшкол-
ском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/2010) јесу: педагог, психолог, педагог за 
ликовно, музичко и физичко васпитање и лого-
пед. Дужност директора може да обавља и лице 
које има одговарајуће образовање из члана 8 
став 3 овог закона за васпитача: одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на посло-

вима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказ прибавља уста-
нова); држављанство Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

вртићи ПредШКолсКа 
установа „анЂео Чувар“
21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
е-mail: оffice@аndjeocuvar.com

медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
сестра-васпитач, активно знање руског језика. 
Пријаве слати на наведени мејл или поштом. 
Кандидати који прођу у други круг биће обавеш-
тени у року од 8 дана.

п а н ч Е в о

иЗмена КонКурса 
балетсКа ШКола 
„димитрије Парлић“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Конкурс објављен 18.01.2012. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
наставник класичног балетa, на одређено 
време ради замене преко 60 дана, а најду-
же до краја школске 2012/2013. године, за 
рад у Панчеву, мења се и треба да стоји: 
наставник класичног балета, на одређено 
време ради замене преко 60 дана, а најду-
же до краја школске 2011/2012. године, за 
рад у Панчеву. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања измене кон-
курса.

п и р о Т

исПравКа огласа 
еКономсКа ШКола Пирот
18300 Пирот, Таковска 24

Оглас објављен 25.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се у делу ОСТА-
ЛО, у делу документација која се прила-
же уз пријаву, и исправно треба да гласи: 
кандидати уз пријаву прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, уверење 
да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима-
ово уверење изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, уверење да 
нису осуђивани, да се не налазе под истра-
гом-ово уверење по службеној дужности 
прибавља установа, тј. школа. Пријаве се 
подносе лично у секретаријату школе или 
на адресу: Економска школа Пирот, Таков-
ска 24, 18300 Пирот. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

исПравКа огласа 
еКономсКа ШКола Пирот
18300 Пирот, Таковска 24

Оглас објављен 01.02.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, мења се у делу ОСТА-
ЛО, у делу документација која се прилаже 
уз пријаву, и исправно треба да гласи: кан-
дидати уз пријаву прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима-ово уверење изабрани 
кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду, уверење да нису осуђивани, да 
се не налазе под истрагом-ово уверење по 
службеној дужности прибавља установа, тј. 
школа. Пријаве се подносе лично у секре-
таријату школе или на адресу: Економска 
школа Пирот, Таковска 24, 18300 Пирот. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.
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п о ж а р Е в а ц

оШ „доситеј обрадовић“
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/540-225, 223-371

Помоћни радник-чистач

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

финансијско-књиговодствени 
радник-благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска 
школа или гимназија.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат под-
носи и доказе о испуњености услова из чл. 120 
наведеног Закона, односно да има одговарајуће 
образовање и да има држављанство Републике 
Србије. Доказ о испуњености услова да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду, а доказ да 
лице није осуђивано за кривична дела наведена 
у чл. 120 ст. 1 тач. 3 прибавља установа. Дока-
зи о испуњености услова подносе се у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир.

ПониШтеЊе огласа 
средЊа ШКола „младост“
12300 Петровац на Млави

Оглас објављен 02.11.2011. године у пуб-
ликацији „Послови“, поништава се за рад-
но место: професор латинског језика, за 
77% радног времена. У осталом делу оглас 
је непромењен.

исПравКа огласа 
оШ „бата булић“
12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића 
Змаја 1

Оглас објављен 08.02.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се у делу 
ОСТАЛО: ...уверење да се код Основног и 
Вишег суда против кандидата не води кри-
вична истрага, да није подигнута оптужни-
ца, нити је правноснажно осуђен-потврду 
да изабрани кандидат није правноснажно 
осуђиван прибавља школа по службеној 
дужности..., и исправно треба да гласи: 
...уверење да се код Основног и Вишег суда 
против кандидата не води кривична истра-
га, да није подигнута оптужница, нити је 
неправноснажно осуђен (уверење доста-
вља кандидат). Потврду да изабрани кан-
дидат није правноснажно осуђиван приба-
вља школа по службеној дужности... Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања исправке. У осталом делу оглас 
је непромењен.

ПоЉоПривредна ШКола 
са домом уЧениКа 
„соЊа маринКовић“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

васпитач у дому ученика
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен одго-
варајући факултет одговарајућег смера, односно 
групе предмета, у складу са Законом о ученич-
ком и студентском стандарду; кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара школе и на бројеве теле-
фона: 012/223-388 или 012/541-156.

основна ШКола 
„боЖидар димитријевић 
КоЗица“
12206 Брадарац, Светосавска бб

наставник разредне наставе
за 90% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог, за 
рад у Трњану

УСЛОВИ: диплома о потребној квалификацији 
у складу са Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи и држављанство Републи-
ке Србије. Диплому и уверење о држављанству 
потребно је поднети у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о држављанству не сме 
бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве са документацијом која је поднета супротно 
конкурсом прописаним условима неће се узети у 
разматрање.

оШ „јован Шербановић“
12304 Рановац

наставник биологије
за 4 часа недељно (20% радног времена), 
ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

наставник историје
за 7 часова недељно (35% радног 
времена)

наставник техничког и 
информатичког образовања
за 4 часа недељно (20% радног времена), 
ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

наставник грађанског васпитања
за 4 часа недељно (17% радног времена)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописа-
не одредбама (чл. 122 до 123) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву 

на конкурс, кандидати треба да доставе и оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству. Остали дока-
зи подносе се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

теХниЧКа ШКола Жагубица
12320 Жагубица, Партизанска бб

наставник руског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност.

наставник социологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
социологије, односно дипломирани социолог; 
професор филозофије и социологије; дипломи-
рани политиколог, наставни смер; дипломирани 
политиколог за друштвено-политичке односе; 
професор социологије и филозофије; професор 
социологије и филозофије.

наставник историје
са 55% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор историје, дипломирани историчар, професор 
историје-географије.

наставник уставног и привредног 
права
са 20% радног времена

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

наставник психологије
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
психологије; дипломирани психолог; дипломира-
ни школски психолог-педагог.

наставник музичке уметности
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, академски 
музичар; дипломирани музичар (сви смерови); дип-
ломирани музиколог; дипломирани музички педа-
гог; професор солфеђа и музичке културе; профе-
сор музичке културе; дипломирани етномузиколог.

наставник познавања робе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани инжењер технологије, биохемијско-
технолошко инжењерски одсек; дипломирани 
инжењер пољопривреде за прехрамбену техно-
логију - анималних или биљних производа; дип-
ломирани инжењер технологије - прехрамбени 
смер; професор хемије; дипломирани хемичар; 
дипломирани хемичар, смер хемијско инжењер-
ство; дипломирани хемичар за истраживање и 
развој; дипломирани хемичар опште хемије.

наставник математике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; дипломирани математи-
чар-информатичар; дипломирани математичар 
- математика финансија; дипломирани матема-
тичар - астроном.
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ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених 
услова у погледу стручности, кандидат треба 
да испуњава и друге посебне услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву са кратком био-
графијом, кандидат подноси следеће доказе: 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена фотокопија-не 
старије од 6 месеци), оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, а уве-
рење о неосуђиваности прибавља школа. Прове-
ру психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака. Избор кандидата биће извршен у року од 
8 дана од дана добијања мишљења органа упра-
вљања. Пријаве се подносе на адресу школе, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

п р и ј Е п о љ Е

теХниЧКа ШКола
36310 Сјеница
тел. 020/741-048

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из чл. 8 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена, дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника 
средње стручне школе, педагога или психолога, 
поседовање дозволе за рад-лиценце; да испуња-
ва услове из чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор се бира на мандатни период од 4 годи-
не. Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: доказ 
о држављанству (извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству), оверен препис 
(фотокопију) дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис (фотокопију документа) о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ о посе-
довању психичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима, преглед кретања у 
служби са биографским подацима.

оШ „добрисав добрица 
рајић“
31325 Бистрица
тел. 033/80-626

секретар
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Услови према Закону о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилнику о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Кандидати треба да имају 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци или 
нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против достојанства личности и морала; 
да испуњавају опште услове.

с м Е д Е р Е в о

ПониШтеЊе огласа 
оШ „олга милоШевић“
11420 Смедеревска Паланка, Француска 4
тел. 026/317-355

Оглас објављен 08.02.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: про-
фесор разредне наставе, за рад у подруч-
ном одељењу у Придворицама, поништава 
се у целости.

с о м б о р

ПониШтеЊе КонКурса 
оШ „ратКо Павловић 
ћићКо“
25253 Ратково, Ратка Павловића бб
тел. 025/883-041

Конкурс објављен 09.11.2011. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
професор информатике и рачунарства, на 
одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, са 40% радног вре-
мена, поништава се у целости.

срЕмсК а миТровица

оШ „дуШан јерКовић“
22320 Инђија, Душана Јерковићa 1

наставник математике
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС“, 
бр. 6/06...3/2010), и то: професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и приме-
не; дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани математичар-
информатичар; професор математике и рачунар-
ства; дипломирани математичар за математику 
економије; професор информатике-математике; 
дипломирани математичар-астроном; дипломи-
рани математичар-примењена математика; дип-
ломирани информатичар.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело из 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву кандидат дос-
тавља (у оригиналу или у овереној фотокопији): 
диплому; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Кандидати могу да подносе пријаве у 
року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, лично или на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у обзир.

основна ШКола 
„трива витасовић 
лебарниК“
22221 Лаћарак, 1. новембра 221
тел. 022/670-112
факс: 022/670-585

наставник информатике и 
рачунарства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Послове наставника информатике и 
рачунарства може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона 
и члана 3 тачка 10 Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), и то: за наставника инфор-
матике и рачунарства: професор информатике; 
професор информатике у образовању; професор 
информатике и техничког образовања; дипло-
мирани инжењер информатике; дипломирани 
инжењер пословне информатике; дипломирани 
инжењер електротехнике - за рачунску техни-
ку и информатику; дипломирани математичар 
- за рачунарство и информатику; дипломирани 
инжењер организације рада, смер кибернетски; 
дипломирани инжењер организације - за инфор-
мационе системе; дипломирани инжењер за 
информационе системе; дипломирани инжењер 
организационих наука - одсек за информационе 
системе; дипломирани економиста - за еконо-
мику, статистику и информатику; дипломирани 
математичар; професор математике; професор 
физике; дипломирани инжењер електротехнике, 
смер рачунске технике и информатике; дипломи-
рани инжењер електронике; професор технике и 
информатике; професор техничког образовања; 
професор електротехнике; професор машинства; 
дипломирани инжењер менаџмента за информа-
ционо-управљачке и комуникационе системе; 
професор информатике - математике; лица која 
су на основним студијама имала најмање четири 
семестра информатичких предмета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
диплому као доказ стеченог одговарајућег висо-
ког образовања; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; преглед кретања у служби са био-
графским подацима, уверење суда да против 
њега није покренута истрага, нити је подигнута 
оптужница, доказ о дозволи за рад, обуку, лицен-
цу (ако поседује). Докази о испуњености услова 
морају бити оригинали или оверене фотокопије. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Tржиштe рада
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с У б о Т и ц а

ПредШКолсКа установа 
„Петар Пан“
Мали Иђош, 24322 Ловћенац, 7. јула 38
тел. 024/735-061

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење или 
диплому о стеченом образовању-све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Доказ да има општу 
здравствену способност доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Доказ из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања прибавиће установа по службеној 
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата.

Ш а б а ц

оШ „јован цвијић“
15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-532, 292-022

наставник српског језика
на одређено време, за рад у издвојеном 
одељењу у Петловачи

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Кандидати треба да поседују 
одговарајућу врсту и степен стручне спреме, 
сагласно Закону о основама система образовања 
и васпитања и Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњавају услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подно-
се и одговарајућу документацију којом доказују 
да испуњавају услове конкурса: оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег факултета; уверење 
о држављанству. Опште лекарско уверење при-
лаже изабрани кандидат приликом заснивања 
радног односа. Доказ о неосуђиваности приба-
вља установа. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност са рад са децом и учени-
цима утврђује надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који је раније обавио прове-
ру психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима може уз пријаву доставити податке о 
томе када је и где имао проверу. Документација 
не може бити старија од шест месеци. Пријаве 
са потребним документима слати на горенаведе-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

оШ „стојан новаКовић“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38

наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, 
односно да поседују VII степен стручне спреме, 
у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/08, 6/08, 8/08, 9/09, 
3/10); и  услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

оШ „ната јелиЧић“
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић 5
тел. 015/342-489

наставник физичког васпитања
са 70% радног времена, за рад у матичној 
школи у Шапцу и издвојеном одељењу у 
Дреновцу

УСЛОВИ: Кандидат у погледу стручне спреме 
треба да испуњава услове прописане чл. 8 и 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и усло-
ве прописане Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 9/09, 4/09, 
9/09, 3/10). Проверу психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученицима врши надлеж-
на служба за запошљавање. Лекарско уверење 
о здравственој способности изабрани кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Шко-
ла прибавља уверење да кандидат није осуђи-
ван 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривична дела при-
мања или давања мита, као и за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности и 
других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и да лицу није утврђено дискриминаторно 
понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да достави: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них. Пријаве са потребним документима слати 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблагов-
ремено поднете пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

У ж и ц Е

оШ „ратКо јовановић“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има канди-
дат који испуњава услове прописане чланом 8 
став 2 и 3 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно: високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године или стечено образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; најмање 
5 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; дозвола за рад или уверење о поло-
женом стручном испиту за наставника, педагога 
или психолога или да има стечено одговарајуће 
образовање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне 
студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем, за наставника те врсте 
школе, дозвола за рад и најмање 10 година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена безу-
словна 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 родоскр-
вњење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
радну биографију са подацима о кретању у служ-
би, као и евентуалне предлоге којима доказује 
своје стручне, организационе, педагошке и дру-
ге способности; програм рада школе у наредном 
периоду, уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о положеном 
стручном испиту за директора се не прилаже, 
али је кандидат који буде изабран за директо-
ра дужан да исти положи у законском року. Уве-
рење да кандидат није осуђиван по службеној 
дужности прибавља школа. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе. Све информације и обавештења могу се 
добити на број телефона: 031/898-006.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

информисаност 
сигурност 
самоПоуЗдаЊе

Наука и образовање
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оШ „Петар леКовић“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Професор математике
са 20% радног времена, на одређено 
време до завршетка програма 
Функционалног основног образовања 
одраслих (ФООО) други и трећи циклус, а 
најдаље до 30.06.2012. године

Професор српског језика и 
књижевности
са 25% радног времена, на одређено 
време до завршетка програма 
Функционалног основног образовања 
одраслих (ФООО) други и трећи циклус, а 
најдаље до 30.06.2012. године

Професор енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 
време до завршетка програма 
Функционалног основног образовања 
одраслих (ФООО) други и трећи циклус, а 
најдаље до 30.06.2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандида-
ти треба да су прошли обуку Интегрални програм 
обуке за остваривање програма ФООО.

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Сви кандидати треба да поред општих 
услова испуњавају и посебне услове прописане 
чланом 8 и чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Пријаве доставити 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

оШ „емилија остојић“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Професор музичке културе
са 50% радног времена, за рад у ИО 
Средња Добриња и ИО Прилипац, на 
одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих усло-
ва испуњава и посебне услове прописане одред-
бама Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Поред пријаве на конкурс, кандидати тре-
ба да доставе и оверене фотокопије докумената 
којима доказују да испуњавају услове конкурса. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

в а љ Е в о

средЊа ШКола  
„17. сеПтембар“
14224 Лајковац, Вука Караџића 19
тел. 014/343-11-45

Професор српског језика
са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

Професор уставног и привредног 
права
са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

Професор физичког васпитања

Професор филозофије
са 30% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

Професор електро групе 
предмета
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Услови предвиђени чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009) и одговарајућим одред-
бама Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 
5/91...11/2008).

в ра њ Е

ПониШтеЊе огласа 
оШ „1. мај“
Вртогош, Народног фронта бб
17521 Ристовац
тел. 017/445-323

Оглас објављен 25.01.2012. године у пуб-
ликацији „Послови“, за радно место: 
наставник разредне наставе, на одређе-
но време до 31.08.2012. године, за рад у 
издвојеном одељењу у Ристовцу, поништа-
ва се у целости.

оШ „бора станКовић“
17530 Сурдулица, Село Јелашница
тел. 017/476-250

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и завршена 
обука за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Поред доказа о стручној спреми и сер-
тификата о завршеној обуци за педагошког асис-
тента, уз пријаву на оглас приложити и уверење 
о држављанству Републике Србије.

оШ „бранКо радиЧевић“
17520 Бујановац, К. Петровића бб
тел. 017/651-257

Педагог

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 

20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09), 
као и остали услови предвиђени Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09), односно услови предвиђени 
чл. 120 наведеног Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе и уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверену фотокопију). 
Доказ о неосуђиваности прибавља школа служ-
беним путем. Директор ће извршити ужи избор 
кандидата које ће упутити на претходну проверу 
психофизичких способности коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријаве. О 
датуму провере психофизичких способности, 
кандидати ће бити благовремено обавештени 
од стране школе. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

оШ „десанКа маКсимовић“
17520 Бујановац, Село Биљача
тел. 017/647-200

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Основне академске студије, струч-
ни назив економиста или економски факултет, 
стручни назив дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених законом, кандидати 
треба да уз пријаву доставе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење које се доста-
вља приликом заснивања радног односа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

оШ „муХарем Кадриу“
17520 Бујановац, Село Велики Трновац
тел. 017/656-671

1. наставник техничког 
образовања
за 18 часова

2. наставник математике
2 извршиоца

3. наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

4. наставник немачког језика
за 2 часа

5. наставник енглеског језика
за 14 часова

6. наставник српског језика у 
нижим разредима
за 11 часова

7. наставник француског језика
за 18 часова

8. наставник географије
за 13 часова

Модеран јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор  
нА зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање
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9. наставник српског језика у 
вишим разредима
за 16 часова

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ из става 1 тачка 3 чл. 120 
ЗОСОВ прибавља школа по службеној дужности 
преко надлежних органа; кандидат треба да дос-
тави доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Проверу психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака и доказује се пре закључивања 
уговора о раду.  За радна места под ред. бр. 1, 2, 
4, 5, 7, 8 и 9: VII степен стручне спреме, одгова-
рајуће струке; за радна места под ред. бр. 3 и 6: 
VII или VI степен стручне спреме, одговарајуће 
струке; за радна места под ред. бр. 1, 2, 4, 7, 8 
и 9: завршен и стручни испит за рад у просвети, 
односно лиценца за рад у просвети.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној одго-
варајућој школској спреми, уверење о држа-
вљанству, уверење о положеном стручном 
испиту-лиценци за рад у просвети (за радна мес-
та под ред. бр. 1, 2, 4, 7, 8 и 9), доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад за кандидате који су завршили студије на 
другом наставном језику-потврда да је положио 
испит из предмета албански језик на одгова-
рајућој високошколској установи, јер се настава 
у школи изводи на албанском језику. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Комплетну документацију слати 
на адресу школе. Некомплетна документација 
неће се разматрати.

оШ „20. оКтобар“
17507 Власе
тел. 017/57-102

Професор разредне наставе
на одређено време до истека мандата 
директора, за рад у издвојеном одељењу у 
селу Градња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одгова-
рајућег смера. Уз пријаву на конкурс кандидати 
прилажу: оверену фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Рок за пријаву је осам дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

оШ „сами фраШери“
17520 Бујановац, Село Лучане
тел. 062/8786-804

директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити иза-
брано лице које испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), и то: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, за 
наставника те врсте школе и подручје рада, за 

педагога и психолога; 2) да поседује дозволу за 
рад (положен испит за лиценцу, односно струч-
ни испит за наставника или стручног сарадни-
ка); 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично 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 злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Доказе о испуње-
ности услова из тач. 1, 2, 5 и 6 кандидати подно-
се уз пријаву на конкурс, а из тачке 3 изабрани 
кандидат, док доказ из тачке 4 прибавља школа. 
Директор се бира на мандатни период од четири 
године. Мандат директора тече од дана ступања 
на дужност. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: диплому о стеченом образовању; 
доказ о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог високог образовања; радну биографију 
(необавезно); доказ о својим стручним и органи-
зационим способностима (необавезно). Докази о 
испуњености услова достављају се у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Пошто се образов-
но-васпитни рад у школи изводи на албанском 
језику, кандидати морају да имају доказ о знању 
албанског језика, сходно члану 120 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Овај 
доказ се доставља уз пријаву на конкурс. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на адресу школе или 
лично код секретара школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Одлука 
о избору директора школе доноси се у року од 
30 дана од дана истека рока за пријем пријава 
на конкурс за директора школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и на број телефона: 062/8786-804.

теХниЧКа ШКола  
владиЧин Хан
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095

возач моторних возила-
инструктор
за 140% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у 
погледу стручне спреме на основу Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у стручним 
школама. Уз пријаву кандидат је дужан да при-
ложи: оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту за образовни профил 
возач моторних возила-инструктор, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на 
адресу школе.

в р Ш а ц

ХемијсКо-медицинсКа 
ШКола
26300 Вршац, Стеријина 113
тел. 013/830-292
e-mail: sekretarijat@hms.еdu.rs

наставник здравствене неге

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша меди-
цинска сестра.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају и усло-
ве из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу или предати лично.

оШ „ЖарКо ЗреЊанин“
26343 Избиште, Исе Јовановића 5
тел. 013/893-050

наставник математике
са 89% радног времена

наставник математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице под условима приписаним законом, и ако 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
став 1 и 2 тач. 1 и 2 и став 3 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилника о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,04/03, 
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 да испуњава остале услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом приложи-
ти: доказ о одговарајућем образовању (дипло-
ма); уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Документа подносити у оригина-
лу или као оверене фотокопије.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на горена-
ведену адресу.
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оШ „ЂорЂе малетић“
26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства, са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
физичког васпитања; професор физичке култу-
ре; дипломирани педагог физичке културе; про-
фесор физичког васпитања-дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране; професор физичког 
васпитања-дипломирани организатор спортске 
рекреације; професор физичког васпитања-дип-
ломирани кинезитерапеут.

ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држа-
вљанству, оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених. Лекарско уверење да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља установа. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

З а ј Е ч а р

еКономсКо-трговинсКа 
ШКола
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

наставник математике
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, у радни однос може да буде 
примљен наставник и стручни сарадник који 

испуњава услове за пријем прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања у школи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11). Докази о испуњености услова за тач. 1 и 
4 подносе се уз пријаву на конкурс, а за тачку 2 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 
3 прибавља установа. Пријаву са доказима о 
испуњавању услова огласа доставити на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

З р Е њ а н и н

оШ „Ђура јаКШић“
23000 Зрењанин, Цара Душана 80/а

наставник енглеског језика 
као обавезног предмета у I 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 12 сати недељно (30% радног времена)

наставник енглеског језика у II 
циклусу основног образовања и 
васпитања
са 4 сата недељно (11,1% радног времена)

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 
54/09), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 120 и члану 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), у 
члану 2 и члану 3 став 1 тачка 3а Правилника 
о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени 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 и 
3/2010), и то: да има најмање 15 година (општи 
услов); одговарајуће високо образовање које је 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању („Служ-
бени 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 високо образовање до 10. септембра 
2005. године, да је стекао звање: за наставни-
ка енглеског језика као обавезног предмета у I 
циклусу основног образовања и васпитања: 1) 
професор енглеског језика; 2) професор разред-
не наставе; 3) дипломирани филолог; 4) дипло-
мирани школски педагог или школски психолог; 
5) дипломирани педагог или дипломирани пси-
холог; 6) наставник одговарајућег страног језика 
у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној шко-
ли; 7) наставник одговарајућег страног језика са 
положеним стручним испитом по прописима из 
области образовања или лиценцом за настав-
ника; 8) наставник разредне наставе; 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне 
наставе у основној школи, а које је на основним 
студијама положило испите из педагошке психо-
логије или педагогије и психологије, као и мето-
дике наставе; 10) професор разредне наставе и 
енглеског језика; 11) професор разредне наставе 
који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ-Европски 
систем преноса бодова) и који поседује уверење 
којим доказује савладаност програма модула и 
положен испит који одговара нивоу Ц1 Заједнич-
ког европског оквира; 12) дипломирани библи-
отекар-информатичар. Лица из става 2 тач. 2, 
3, 4, 5, 8, 9 и 12 овог члана треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Ниво знања Б2 доказује се 
уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом 
за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или 
Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваља-
ност утврђује Министарство просвете и спорта. 
Лице из става 2 тачка 3 овог члана у обавези је 
да положи испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наста-
ве. Лица из става 2 овог члана треба да савла-
дају и обуку за наставу страног језика на раном 
узрасту у трајању од 25 сати у организацији 
Завода за унапређивање васпитања и образо-
вања - Центар за професионални развој, односно 
друге организације коју овласти Министарство 
просвете и спорта. Предност за извођење наста-
ве из страног језика у првом циклусу основног 
образовања и васпитања из става 2 овог чла-
на имају професор, односно наставник одго-
варајућег страног језика, професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор 
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у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2. За посло-
ве за наставника енглеског језика у II циклусу 
основног образовања и васпитања: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик 
и књижевност; да испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити рад-
ну биографију, а кандидат је дужан да обавезно 
достави следећа документа: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе тражене врсте и степена 
стручне спреме); лекарско уверење (оригинал 
или оверена копија) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду; извештај из 
казнене евиденције МУП-а (школа прибавља по 
службеној дужности); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија). Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. У пос-
тупку одлучивања о избору наставника, васпи-
тача и стручног сарадника директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну про-
веру психофизичких способности, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. У року од осам дана од дана 
добијања резултата провере директор прибавља 
мишљење органа управљања. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата у року од осам дана 
од дана добијања мишљења органа управљања. 
Копије докумената морају бити уредно оверене 
и школа их не враћа. Рок за подношење прија-
ва са доказима о испуњавању услова конкурса 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
са свом конкурсом траженом документацијом 
и назнаком на коверти: „За конкурс“, слати на 
адресу школе.

теХниЧКа ШКола ЗреЊанин
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50
тел/факс: 023/561-277

наставник машинске групе 
предмета, за предмете: техничко 
цртање, основе машинства, 
технологија обраде, технологија 
материјала, организација рада
на одређено време

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, VII степен, 
дипломирани инжењер машинства за производ-
но машинство; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; држављанство 
Републике Србије; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: кратку биографију; фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
да није осуђиван прибавља школа по службеној 
дужности.

Професор биологије
на одређено време, са 55% радног 
времена

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, VII степен 
стручне спреме, професор биологије; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; дипломира-
ни биолог; професор биологије-хемије; дипломи-
рани професор биологије и хемије; дипломирани 

биолог за екологију и заштиту животне средине; 
дипломирани биолог, смер зашита животне сре-
дине; дипломирани биолог-еколог; дипломирани 
професор биологије-мастер; дипломирани моле-
куларни биолог-мастер; дипломирани професор 
биологије-хемије-мастер; дипломирани биолог 
заштите животне средине; држављанство Репу-
блике Србије; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад - општа здравствена способ-
ност; 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, без 
обзира на радно искуство. Уз пријаву на конкурс 
кандидат је дужан да приложи: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеном факултету; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад; 
уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да се не води истрага; 
уверење да није осуђиван прибавља школа по 
службеној дужности.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Пријављени кан-
дидати биће позвани на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши служба за послове запошљавања. Фотоко-
пије приложених докумената морају бити уред-
но оверене. Приложена документа биће враћена 
кандидатима након окончања конкурса. Рок за 
подношење пријава са доказима о испуњавању 
услова конкурса је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс слати са назнаком: „За конкурс“, на 
адресу школе.

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

свог саветодавца

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

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

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

Занима ме да ли Национална служба за запошљавање отвара конкурсе 
за запошљавање својих службеника? Конкретно ме занима, да ли имате 
потребу за запошљавањем социолога.
Национална служба за запошљавање у складу са Законом објављује конкурсе за пријем 
нових радника уколико се за тим јави потреба. У овом тренутку немамо пријаву потребе за 
запошљавање социолога, чији је подносилац НСЗ.

Имао сам намеру да отворим агенцију која би се бавила пословима безбедности 
и здравља на раду. Испуњавам све услове који се односе на образовање, потребне 
квалификације (стручни испит) и радно искуство. Међутим као предузетник на 
своје име не могу да региструјем агенцију већ то треба да урадим на друго лице 
које би формално било власник, а ја запослен код тог послодавца (по тумачењу За-
кона о раду, запослених у Министарству рада и социјалне политике). Овакав вид 
регистрације би аутоматски повећао трошкове у старту за још једног запосленог 
што у мом случају није изводљиво. На који начин изаћи из овог проблема?
Ваше питање излази из оквира делатности Националне службе за запошљавање. Већ сте до-
били одговор из Министарства рада и социјалне политике које је надлежно.

Дана 27.07.2015. године пуним 60 година и испуњавам услов за одлазак у старосну 
пензију. Године 2004. сам остала без посла. У међувремену сам радила годину дана 
2004. и 2005. године и после престанка радног односа преко Националне службе 
примала новчану накнаду годину дана. Интересује ме ако бих поново засновала 
радни однос на годину дана да ли би имала права на новчану накнаду у времену од 
две године пре пензије и да ли би послодавац који би ме запослио добио од фонда 
надокнаду за пријем у радни однос лица преко 50 година?
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености про-
писано је да новчана накнада припада незапосленом лицу у трајању од 24 месеца, уколико 
незапосленом до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осигурању недостаје до две године. Услов за оства-
ривање права се утврђује на дан престанка радног односа и према тада важећем пропису о 
пензијском и инвалидском осигурању. Значи, лице које испуњава остале услове за оствари-
вање права на новчану накнаду, а први услов за остваривање права на старосну пензију ће 
испунити у периоду од наредне две године може остварити право на 24 месеца новчане нак-
наде. Наравно, ово право престаје са даном испуњавања услова за пензију. У вашем случају, 
а полазећи од сада важећих одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању према 
коме жена испуњава услове за остваривање права на пензију када наврши 60 година живота 
и најмање 15 година стажа осигурања, потребно је да навршите више од 58 година живота на 
дан престанка радног односа да би испунили тражени законски услов.
Послодавци који желе да запосле лица која припадају посебним категоријама незапослених 
имају право на ослобађање од плаћања доприноса на обавезно социјално осигурање који се 
плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, по члану 45, 45а и 45 б Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно имају тзв. олакшице код плаћања 
доприноса.
Послодавац који запосли лице старије од 50 година има право на ослобађање од плаћања 
доприноса (100%), који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у пе-
риоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном 
односу 3 године након истека олакшице.

ТУмачЕњЕ  
ЗаКона
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Рад на отвореном у ванредној ситуацији

Закон о раду не садржи посебне одредбе по питању права, обавеза и одговорности запослених и 
поступања послодаваца у случају проглашења ванредне ситуације, али би сваки послодавац требало 
да процени да ли ће се рад наставити у уобичајеном или смањеном обиму и да ли има потребе да се 

прекине са обављањем делатности

Због екстремних хладноћа и снега у Србији је протекле недеље 
проглашена ванредна ситуација. У градовима Србије ситуација је 
много боља него у руралним подручјима, свакодневни живот одвија 
се теже него обично, али релативо нормално у условима непогоде. 
Главне улице у Београду углавном су очишћене, док су споредне 
непроходне, а посебан проблем су паркинзи под снегом због којих 
се у саобраћају стварају гужве јер возаћи круже тражећи место где 
би оставили аутомобил.

Управа за безбедност и здравље на раду Србије протекле не-
деље је упозорила послодавце да организују посао тако да избегну 
рад на отвореном, јер би то могло да изазове оштећење здравља за-
послених. У „ванредној ситуацији“ иначе нема посебних одредби за 
послодавце.

У складу с прописима о безбедности и здрављу на раду, посло-
давци су дужни да предузму све превентивне мере, а нарочито ор-
ганизационе и техничке, с посебном обавезом да запосленима дају 
одговарајућа средства и опрему за личну заштиту на раду, пише 
Бета.

Запослени у складу са наведеним прописима могу и да одбију 
да раде ако им због необезбеђених и неодговарајућих средстава и 
опреме за личну заштиту на раду, прети непосредна опасност по 
здравље, истиче се у саопштењу Управе за безбедност и здравље на 
раду.

Како се наводи, Србија позитивним прописима нема дефини-
сану минималну спољну температуру, као земље ЕУ, при којој би се 
морао обуставити рад запослених који су изложени штетном ути-
цају те температуре.

Рад при ниским температурама подразумева прилагођавање 
режима рада и организацију рада у току радног времена, прерас-
поделу радног времена, паузе за одмор, обезбеђивање просторија 
за загревање, заклона, као и довољне количине топлих напитака.

Како ће се послодавци иначе понашати у време када је званич-
но проглашена „ванредна ситуација“ зависи од њих самих.

Закон о раду не садржи посебне одредбе по питању права, оба-
веза и одговорности запослених и поступања послодаваца у случају 
проглашења ванредне ситуације, али би сваки послодавац требало 
да процени да ли ће се рад наставити у уобичајеном или смањеном 
обиму и да ли има потребе да се прекине са обављањем делатности, 
саопштено је из Министарства рада и социјалне политике.

При доношењу одлуке, послодавац треба да има у виду општу 
проходност путева и могућност да запослени, у зависности од места 
свог пребивалишта, дођу до посла, као и стање у погледу снадбе-
вања електричном енергијом и енергентима да би се обезбедило 
безбедно организовање рада и боравка запослених у радном прос-
тору.

Шеф одсека за социјални дијалог у том министарству Рајка 
Вукомановић казала је Тањугу да су права и обавезе привредних 
друштава и запослених и других грађана у случају ванредних ситу-
ација дефинисани Законом о ванредним ситуацијама.

Она је додала да уколико не постоје конкретне одлуке надлеж-
них органа и штабова за ванредне ситуације, у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама, Министарство рада препоручује да би сва-
ки послодавац појединачно требало да процени да ли се рад у при-
вредном друштву наставља у уобичајеном или смањеном обиму и 
да ли има потребе да се прекине обављање делатности.

„При предузимању мера, послодавац треба да води рачуна о 
рационализацији организације процеса рада и евентуалним губи-
цима које би имали у случају обуставе рада. Поред тога, требало би 
да предузме адекватне мере за чишћење круга и пословног просто-
ра послодавца“, казала је Вукомановић.

Такође је додала да би одлука послодавца о прекиду рада била 
оправдана у случају објективне немогућности доласка на посао 
већег броја запослених, чиме се онемогућава нормално одвијање 
процеса рада, односно ако би трошкови рада у таквим условима 
били већи од трошкова проузрокованих прекидом рада.

„На који начин ће се изгубљени часови рада надокнадити, од-
лучује послодавац, а то може бити прерасподела радног времена 
или доношењем одлуке о прекиду рада и плаћеном одсуству за-
послених по том основу“, казала је она.

Уколико се процес рада одвија са смањеним обимом, мишљења 
смо да би послодавци при одабиру запослених који су дужни да до-
лазе на посао, треба да заштити запослене труднице, инвалиде или 
старије запослене, као и оне са удаљеним местом пребивалишта, 
навела је Вукомановић.

Управа за безбедност и здравље на раду при Министарству 
рада и социјалне политике саопштила је да су послодавци, због ни-
ских температура и снежних падавина, у обавези да организацију 
рада спроведу тако да се избегне обављање послова на отвореном 
који би могли да изазову оштећење здравља запослених.

Како је наведено, позитивним прописима Србија нема дефи-
нисану минималну спољну температуру, као и земље ЕУ, при којој 
би се морао обуставити рад запослених који су изложени штетном 
утицају те температуре.

А.Б:
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Јавна расправа Поводом представљања новог предлога за 
јавну практичну политику коју је под називом „Међународ-
ни уговори у области животне средине у функцији европ-
ских интеграција и регион југоисточне Европе“, припремио 

  Истраживачки форум, програмско тело Европског покрета 
у Србији,  окупила је представнике министарстава и владиних 
тела, попут Канцеларије за европске интеграције, као и невлади-
них организација и стручне јавности.

У анализи Истраживачког форума расправља се о могућим 
интересима Србије да предузме мере за унапређење међусобне 
сарадње држава региона и за покретање иницијативе за закљу-
чивање уговора о сарадњи у области заштите животне средине. 
Разматрају се могући елементи конвенције о сарадњи држава 
регионау области животне средине и одрживог развоја. У раду се 
полази од става да је унапређење примене међународних угово-
ра у области животне средине у непосредној функцији европских 
интеграција држава и региона, односно да би формализовање 
сарадње држава Западног Балкана закључивањем посебног 
међународног уговора о сарадњи у области животне средине и 
одрживог развоја, допринело убрзавању процеса европских ин-
теграција држава региона.

регионална сарадња
Склапање уговора којим би се уредила сарадња у региону у 

области животне средине била би корисна и за интеграцију зе-
маља Западног Балкана у ЕУ, оцењено је на скупу о регионалној 
сарадњи у области животне средине. Регионални уговор не би 
заменио постојеће међународне уговоре, већ би био прилагођен 
потребама региона, рекли су аутори предлога. Ту, међутим, 
постоје многи изазови, укључујући односе и интересе у региону, 
а за остваривање такве иницијативе биће кључно утврђивање 
заједничких интереса, оценили су учесници расправе .

Аутор студије Драгољуб Тодић рекао је да је идеја да се 
покрене разговор о потреби закључивања међународног уговора 
којим би се институционализовала сарадња у региону у области 
заштите животне средине. Он је додао да постоји пракса у разли-
читм областима и добра основа за унапређење сарадње али да не 
постоји општи уговор који би обухватио земље региона и аспекте 
који су кључни за њих.

Према његовим речима, закључивање конвенције би могло 
да допринесе не само унапређењу регионалне сарадње већ би 
потпомогло приступање земаља региона ЕУ.

„Без обзира на значајан ниво преклапања чланства у међу-
народним уговорима ми сматрамо да би један општи, основни 
уговор отклонио празнине које постоје у систему функционисања 
међународних уговора и подигао ниво хармонизације примене 

постојећих уговора, кроз размену искустава у примени обавеза, 
од чисто техничких везаних за слање извештаја до суштинских, 
попут капацитета и стања институција“, рекао је он.

Такав уговор не би имао примат у међународном праву, а 
отворио би питања која нису обуваћена постојећим уговорима, 
додао је Драгољуб Тодић.

На питање које су то области које нису обухваћене постојећим 
међународним уговорима, а могле би бити обухваћене конвен-
цијом, Тодић је рекао да би се конвенција односила на имплика-
ције на регионалном нивоу, попут климатских промена. Према 
његовим речима, међународни уговори у домену животне сре-
дине дају матрицу и подстичу на склапање регионалних уговора. 

оживљавање иницијатива
Једна од дилема је била ко све треба да буде укључен у тај 

уговор и по којим критеријума и зато су се при припреми проје-
кта аутори определили за прелдог за склапање конвенције о са-
радњи држава Западног Балкана/југоисточне Европе у области 
животне средине и одрживог развоја. 

Саветник у одеску за људска права и заштиту животне сре-
дине Министарства спољних послова Саша Март рекао је да је 
конвенција добродошла због значаја регионалне сарадња. „Ми-
слим да би добро било да ова иницијатива послужи подизању ни-
воа свести код оних који доносе одлуке. Чињеница је да животна 
средина није на врху приоритета али регионална сарадња јесте“, 
рекао је он. 

Имајући у виду прожетост питања заштите животне среди-
не регионалном сарадњом, Владимир Павићевић, председник 
Истраживачког форума, рекао је да процес европске интеграције 
Србије за сада иде уз пуко усвајање закона и стандарда, због чега 
Истраживачки форум настоји да предложи другачији приступ и 
предложи нове идеје и преко њих и нови садржај. У том смислу, 
регионална сарадња представља прилику за уређивање области 
заштите животне средине. На скупу је речено да је темпо ус-
вајања закона у области заштите животне средине био преинтен-
зиван како би домаће институције могле и на адекватан начин да 
примењују све усвојене прописе. Због тога је неопходно да оваква 
иницијатива оживи, осим у цивилном сектору, и кроз расправу 
унутар Владе Србије.

У расправи је указано да је Споразумом о стабилизацији и 
придруживању предвиђена и регионална сарадња у области жи-
вотне средине, да тај споразум ступа на снагу 2014. и да је зато 
потребно убрзати кораке на том плану, јер се касни у испуња-
вању обавеза.

А.Б:

Сарадња у области животне средине

ПрилиКа За регион
Формализовање сарадње земаља западног Балкана и југоисточне Европе и закључивањем посебног 
међународног уговора у области животне средине и одрживог развоја, пружило би значајан допринос 

процесу европских интеграција држава региона, пре свега кроз унапређење услова за примену 
многобројних међународних уговора у овај области
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Ни веома ниске температуре, које су достизале и минус 
22 степена целзијуса, нису спречиле велики број Кра-
гујевчана да своју прилику за запослење потраже на 
дводневном Регионалном сајму образовања и запо-
шљавања, који су организовали Национална служба за 

запошљавање и Градска управа за образовање. Сајам је окупио 
више од 70 послодаваца који су понудили око 700 слободних рад-
них места. Компанија Фијат се по први пут представила са својим 
компоненташима који ће му помагати у производњи новог ауто-
мобила Fiat 500L.

нови модел за нова радна места
Од „долине глади“ какав је био током деведесетих, Крагује-

вац данас постаје све привлачније место за живот, за започињање 
сопственог посла и долазак страних инвеститора.

„Крагујевац се најбрже развија од свих градова у Србији и до 
краја године биће запосено 1.000 радника, код главних Фијато-
вих коопераната, који су већ подигли производне погоне“, рекао 
је Небојша Здравковић, заменик градоначелника Крагујевца от-
воривши трећи по реду Сајам образовања и запошљавања чији је 
домаћин Шумадија сајам.

Компанија Фијат аутомобили Србија је на овом Сајму по први 
пут наступила заједно са својим компоненташима Jonson Control, 

Proma magneto company, HTL FITTING, SIGIT. Они ће у Србији зајед-
но отпочети производњу новог модела FIAT 500L средином марта. 
Очекује се да ће до краја године бити запосено 1.000 радника, код 
главних Фијатових коопераната, док ће сама компанија ангажо-
вати још толико радника. Зато не чуди чињеница су штандови 
Фијата и његових партнера били најпосећенији на овом Сајму.

„Овде смо да подржимо Фијат у прављену новог модела ауто-
мобила. Тражимо око 300 радника различитих профила које ћемо 
у наредном периоду запослити. На Сајму учествујемо јер желимо 
да на време препознамо квалитетне људе за остваривање наших 
планова. У томе нам веома помаже и Национална служба за за-
пошљавање“, рекла је Данијела Зекић, менаџер људских ресурса 
у компанији PMC - Promo Magneti Company.

Поред Фијата и његових партнера велики број радника анга-
жују и Застава тапацирница (30 шивача), МАЗ (62 радника), Чар 
(10 радника), док ће Јура ангажовати 20 особа са инвалидитетом 
за израђивање инсталација за моторна возила....

бољи дани за Крагујевац
„Сајмови запошљавања дају одлучне резултате. Годишње око 

10 хиљада незапослених лица на овај начин нађе посао. Нацио-
нална служба ће наставити да повезује послодавце и незапослене 
и на тај начин омогућити да у што краћем временском периоду 
буде запослен значајан број људи“, рекао је Дејан Јовановић, ди-
ректор Националне службе за запошљавање. Он је подсетио да је 
Сајам окупио 70 компанија, а да је генерални спонзор Сајма Фиат 
аутомобили Србија.

„Као један од највећих инвеститора у Крагујевцу и Србији 
уопште ова компанија значи ревитализацију српске ауто-индус-
трије, нова радна места и стимулисање развоја низа других секто-
ра у граду. Национална служба ће наставити да подржава овакве 
послодавце који у време кризе запошљавају велики број радника. 
Ситуација на тржишту рада у вашем крају се поправља из године 
у годину, а верујем да за Крагујевац долазе још бољи дани“, рекао 
је Дејан Јовановић, директор НСЗ.

Град младих које треба охрабрити да у њему остану, Кра-
гујевац увелико ради на запошљавању и развија и позитивну по-
словну климу.

Регионални сајам образовања и запошљавања у Крагујевцу

оптимизам се Шири  
заВејаНом Шумадијом

Компанија Фијат аутомобили Србија је на овом Сајму по први пут наступила заједно са својим 
компоненташима са којима ће средином марта отпочети производњу новог модела FIAT 500L. Очекује се 
да ће да ће до краја године бити запосено 1.000 радника код главних Фијатових коопераната, док ће сама 

компанија ангажовати још толико 

Пробна производња стартује 15. марта
Пројекат Фијат аутомобили Србија ускоро улази у фазу 

пробне серије. Сва четири Фиатова компоненташа у Грошни-
ци Johnson control, Sigit, PMC и HTL и три на матичној локацији, 
започеће пробну производњу 15. марта. Већ 6. марта Фијат 
представља свој нови модел на сајму у Женеви, а након проб-
не, серијска производња почеће 15. маја. То ће бити први српски 
производ јер ће се кључне компоненте чак 80 посто производи-
ти у фабрикама у Србији. 

Promo magneti compans, један је од најзначајнијих Фија-
тових добављача и погон у Грошници испоручиваће преко 60 
позиција за производњу новог аутомобила, као што су рецимо 
предње и задње вешање, костур за седишта и металне компо-
ненте попут носача мотора. У опремање погона уложено је 60 
милиона евра а упослиће 300 радника. Иначе, у Грошници ће 
посао добити 600 људи, а у погонима добављача на матичној 
локацији још 300 радника.
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„Морамо прећи на систем знања, као најважнији крите-
ријум у овој земљи. Морамо увести доживотно учење,  јер не 
можемо дозволити да неко након школовања не настави да се 
усавршава и даље развија у свом радном веку. Стога је важно 
да заживи систем обука и стицање нових знања“, истакао је 
Мирослав Васин, покрајински секретар за рад, запошљавање 
и равноправност полова на трибини „Елементи реформе обра-
зовања као подршка привредном развоју у Средњобанатском 
округу“, одржаној у Зрењанину. Након Сремске Митовице и 
Панчева, Зрењанин је трећи град у коме се одржава трибина о 
реформи образовања, у организацији Скупштине АП Војводи-
не, Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт, уз 
подршку Мисије ОЕБС у Србији.

   Трибина је окупила  представнике  друштвеног и поли-
тичког живота: представнике институција образовања, при-
вредних асоцијација, представнице Филијале за запошљавање 
Зрењанин, покрајинске  посланике, локалне  одобрнике, пред-
ставнике Канцеларије за младе, медије.  

Сви учесници трибине указали су на потребу промови-
сања активне улоге установа средњег и високог образовања, 

студената и студентских организација у погледу подстицања 
запошљвања младих, афирмације друштвених вредности, 
забране дискриминације по било ком основу, као и активног 
учествовања у јавном животу, промоцији активизма грађана, 
институција и организација. 

   А. Штрбац

„Недавно сам дипломирала и ово је један од првих корака 
у потрази за послом. Одговара ми овакав вид комуникације са 
потенцијалним послодавцима. Без панике и стреса који доноси 
интервју за посао, могу да сазнам све што ме интересује о самом 
предузећу, као и о могућностима запошљавања“, прича Ирина 
Миленковић, која на овом Сајму тражи компанију у којој ће упо-
требити знање стечено на Економском факултету. Њој и другим 
посетиоцима манифестација пружа јединствену прилику да на 
најлакши, најбржи и најефикаснији начин ступе у директан кон-
такт са послодавцима и пронађу адекватан посао.

Увек је добро када на једном месту имамо понуђена радна 
места за различите кадрове. Шансу да данас дође до посла имало 
је 700 незапослених житеља Крагујевца и околине различитих за-
нимања и степена образовања. Посла је махом било за машинска 
и металска занимања, затим за продавце, завариваче, админи-
стративне раднике, менаџере, шиваче, конобаре и куваре. Поред 
послодаваца, на Сајму су своје програме и капацитете представи-
ле основне и средње школе из региона, велики број високообра-
зовних установа из свих крајева Србије. Другог дана сајма у Ме-
дија центру је одржана презентација „Водич за избор занимање 
- планирање каријере после основне школе‘‘.

А.Б.

Филијала НСЗ Зрењанин  

ТРИБИНА О РЕФОРМИ ОБРАЗОВАЊА
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Раст прихода становништва, климатске промене, високе 
цене енергије, глобализација и урбанизација-утичу на 
промене у потрошњи хране, производњи и тржишту. 
Утицај приватног сектора у светском систему хране, 
нарочито утицај продаваца хране на мало (фоод ретаи-

лерс) рапидно расте. Промене у расположивим количинама хра-
не, пораст цена хране и нови однос произвођач-потрошач имају 
пресудне последице на средства за живот сиромашних људи као 
и оних који нису обезбеђени храном.

Популација расте, а хране је све мање
УН су средином протекле године упозориле да свет до 2050. 

године мора да удвостручи производњу хране и усмери се на 
„зелену“-еколошку, органску производњу да би прехранио девет 
милијарди људи средином 21. века. У годишњем Светском еко-
номском и социјалном извештају УН истиче да владе морају да 
помогну малим фармерима да прехране људе и смање еколош-
ку штету. У извештају се указује да су криза у вези са храном у 
2007/08. и поскупљење „открили дубоке структуралне проблеме 
у светском систему“, уз штетан утицај промене климе и загађења 
земљишта и воде. Према подацима УН, две трећине од 925 ми-
лиона потхрањених у свету живи у само седам земаља-Бангла-
дешу, Кини, Конгу, Етиопији, Индији, Индонезији и Пакистану.

У нашем крају света ситуација је далеко повољнија, али 
забрињава чињеница да 79 милиона грађана ЕУ живи испод ли-
није сиромаштва, а 16 милиона зависи од помоћи у храни од до-
бротворних организација. На другој страни, скоро половина јес-
тиве и здраве хране заврши у кантама за ђубре у домаћинствима 
широм ЕУ, у супермаркетима, ресторанима и кетеринг компа-
нијама. У резолуцији „Како избећи бацање хране“ усвојеној 19. 
јануара, Европски парлемент је позвао да се донесу хитне мере 
које ће преполовити количине бачене хране до 2025. и олакшати 
приступ храни за сиромашне грађане ЕУ.

Како избећи бацање
У резолуцији се предлаже да се на нивоу држава започну 

кампање против бацања хране, да паковања хране треба да 
буду мања, али и да трговинске ланце треба стимулисати да 
робу којој ускоро истиче рок продају по далеко нижим ценама. 
У неким чланицама је, међутим, забрањено да маркети продају 
храну испод трошкова производње.

Годишње се на нивоу целе ЕУ баци 89 милиона тона хране 
или 179 килограма по становнику. Ако се ништа не предузме, до 
2020. та количина ће нарасти 40% на 126 милиона тона бачене 
хране. Домаћинства су најодговорнија за расипање хране, бу-
дући да учествују са 42% у укупној количини бачене хране, при 
чему би две трећине тога могло да се искористи. Произвођачи 
баце 39% „јестивог“ отпада, трговински ланци 5%, док кетеринг 
индустрија баци 14% хране.

Будући да се храна баца на свим нивоима, од произвођа-
ча, прерађивача до потрошача, чланови парлемента упутили су 
захтев за координисаном стратегијом, уз комбинацију мера на 
нивоу ЕУ и на нивоу држава чланица. Парламент тражи да се 
унапреди ланац снабдевања као и ланац потрошње од сектора 
до сектора, и да се проблем бацања хране решава као хитан. Ако 
се ништа не предузме, отпад од јестиве хране нарашће за 40% 
до 2020, наводи се у Студији коју је објавила Европска комисија 
2010.

Последице претераног уноса масти
Резолуција упозорава да се бацање хране одражава на ниво 

загађености као и употребу воде за наводњавање. Нагомила-
вање хране код једног дела популације развија гојазност, кар-
диоваскуларне болести и канцере који настају као последица 
претераног уноса масти и протеина. Тиме је број оних који су 
претерано ухрањени изједначен са онима који су изгладнели и 
недовољно ухрањени.

Потрошња хране у Европи

ресурс 
 Који се мора 
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У документу се наводи да ће најважнији изазов у будућ-
ности бити како се изборити са нараслом потражњом за храном 
јер светска популација расте, и понудом која не може да задо-
вољи тражњу. „Не можемо да приуштимо да стојимо беспосле-
но док се потпуно јестива храна баца. Ово је етичко, али и еко-
номско и социјално питање, са огромним утицајем на животну 
средину“, рекао је известилац у парламенту Салваторе Корона 
(Salvatore Caronna) пре гласања о резолуцији.

Он је такође нагласио да је „лопта сада у дворишту Коми-
сије. Очекујемо у најмању руку убедљиву стратегију ЕУ која ће 
навести 27 чланица да се систематски позабаве овим питањем“.

бољим образовањем против претераног отпада
У резолуцији се наводи да би до 2025. требало водити про-

мотивне кампање и на националном нивоу и на нивоу ЕУ како 
би се грађани информисали како да избегну бацање хране. Чла-
нице би требало да уведу курсеве у школе и на факултете који 
објашњавају како се чува, кува и служи храна, као и да се раз-
мене примери најбољих пракси. Чланови парламента су такође 
предложили да би у циљу промовисања идеје чувања хране, 
требало 2014. прогласити „Европском годином против бацања 
хране“.

Како би се избегла ситуација да малопродајни ланци бацају 
храну чији рок употребе брзо истиче, етикетирање по два основа 
би било добро решење, предлаже су у резолуцији. Први датум би 
био до када храна може да се продаје, а други до ког дана може 
да се конзумира.

Међутим, и Комисија и чланице би прво требало да омогуће 
да грађани схвате разлику између етикета које се тренутно ко-
ристе у ЕУ, као што је она која се односи на квалитет „препоручује 
се да се употреби до“ (best before) и она која се односи на сигур-
ност „употребити до“ (use by).

Правила за кетеринг и малопродаје
Како би потрошачи могли да купе количине које су им по-

требне, паковања треба да буду различитих димензија и дизај-
нирана тако да боље чувају храну. Храна која се ближи датуму 
истека рока трајања и оштећена храна требало би да буде на рас-

продаји, како би била доступнија људима, оценили су чланови 
парламента.

У резолуцији се такође наводи да треба унапредити прави-
ла о јавним набавкама за кетеринг како би се фаворизовале ком-
паније које користе локалне производе и вишак хране пре рас-
подељују сиромашним људима или банкама хране бесплатно, 
него да је бацају. У школама би, предлаже резолуција, требало 
осмислити програме који би подстакли децу на већу употребу 
млека и воћа.

Чланови парламента су поздравили и иницијативу у неким 
земљама у којима се непродата храна даје угроженим грађа-
нима. Они су такође позвали малопродајне ланце да учествују 
у таквим програмима. Све чланице би требало да омогуће да 
трговински ланци храну којој ће ускоро истећи рок продају по 
далеко нижој цени. Тако би грађани са малим приходима могли 
да купе квалитетну храну по нижој цени. Проблем је, међутим, 
што је у неким чланицама засад забрањена продаја хране испод 
трошкова производње.

А.Б.

Европски парламент против  
     нових ознака на храни

Посланици Европског парламента гласали су 2. фебруара 
против предлога Европске комисије да се произвођачима хране 
прошире могућности да обележавају производе као здравије, 
тако ште ће на етикети процентуално означити колико производ 
садржи мање масти, шећера или соли. Европски парламент сма-
тра да ће се таквим ознакама само заварати потрошачи. Европ-
ска комисија је прошлог јуна предложила увођење нове етикете 
за двадесетак тврдњи о нутритивној вредности као што су „низак 
ниво масти“, „без масти“ или „без шећера“. Удружења потрошача 
поздрављају одлуку парламента, док организације потрошача 
хране сматрају да је одлука шамар свима који су се трудили да 
потрошачима појасне нутритивни напредак у производњи хране.

Гласање је уследило само два дана након што су се чланови 
парламентарног одбора изјаснили против предлога да се уведу 
нове нутритивне категорије у прописе о здравственим стандар-
дима хране, уведене пре пет година. Нове препоруке Комисије 
омогућиле би произвођачима да тврде да производ садржи ба-
рем 15% мање масти, шећера или соли него што је то био случај у 
претходним упутствима.

И Одбор за животну средину сматра да су нове етикете про-
блематичне јер би заправо ниво садржаја масти, шећера или соли 
у основном производу неке компаније могао да буде далеко већи 
од сличног производа друге компаније. У образложењу Одбора 
се наводи да би нове етикете могле да уведу нефер конкуренцију 
на тржишту јер би потрошачи могли да помисле да производи са 
новим ознакама „сада са 25% мање соли“ или „сада са 30% мање 
шећера“ имају далеко мањи проценат тих састојака од производа 
са садашњим описним ознакама „лајт“, „мање“.
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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

за незапослена лица 0800 300 301 (позив је бесплатан)
за послодавце 0901 300 301


