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Поводом СветСког дана Рома 

ОБРАЗОВАЊЕ - ЈЕДИНИ 
ПУТ У ИНТЕГРАЦИЈУ
Приоритетна активност биће образовање ромске популације, јер 
20 одсто ромске деце рано напушта систем образовања, а мање од 
једног процента заврши факултет

ко финанСиРа цивилни СектоР

И БУЏЕТ И ДОНАТОРИ - 
ТРАНСПАРЕНТНО
Страних донатора који финансирају домаћи цивилни сектор све 
је мање, али се са стицањем статуса кандидата повећава број 
европских фондова

нова шанСа за ПоСао

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ
Корист од сајмова запошљавања је вишеструка. Кандидати 
остварују контакт са већим бројем послодаваца и имају прилику да 
сазнају шта они очекују од својих радника и какве вештине и додатна 
знања треба поседовати за рад на одређеним радним местима
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Уводник

ЛОКАЛНЕ ПРИЛИКЕ
Држава Србија има позитивну законску регулативу, када је реч 

о положају националних мањина, која произилази из Уставом зага-
рантованих права. И поред тога, незапосленост, сиромаштво, стере-
отипи и дискриминација, главни су проблеми са којима се ромска 
национална заједница суочава, а образовање једини пут у пуну ин-
теграцију. „Декада Рома”, у коју се Србија укључила 2005. године, 
донела је значајан напредак када је реч о дефинисању проблема са 
којима се суочава ромска заједница, која је од тада до данас постала 
много видљивија у друштву и јавности, али су и даље присутни сте-
реотипи и дискриминација. 

Национална служба за запошљавање пружа врло конкретну 
подршку запошљавању незапослених лица ромске националности. 
Посебни јавни позиви за доделу субвенција за самозапошљавање 
Рома, као и послодавцима за отварање нових радних места за запо-
шљавање Рома, расписани су 8. априла 2013. године. Према подаци-
ма о прошлогодишњем учинку ових мера, након објављеног јавног 
позива за доделу субвенција за самозапошљавање Рома поднета су 
103 захтева,  11 незапослених лица ромске националности је оства-
рило право на доделу субвенције за самозапошљавање, а исплаћено 
је 1.760.000 динара. Након објављеног јавног позива послодавцима 
за отварање нових радних места поднето је 16 захтева, а исплаћено 
је 500.000 динара ради запошљавања 3 незапослена лица ромске на-
ционалности.

У недавно објављеном 10. издању „Водича кроз потенцијалне до-
маће и иностране изворе финансирања” представљени су нови пода-
ци о фондовима 115 међународних и домаћих донатора и државних 
институција. За тај новац, макар на папиру, конкурише чак 19.000 
регистрованих удружења у Србији, од којих око половина ради или 
потпуно волонтерски или са годишњим буџетом од 1.000 евра. Ау-
тори „Водича” су Грађанске иницијативе, у партнерству са Тимом за 
социјално укључивање и смањење сиромаштва, Канцеларијом за са-
радњу са цивилним друштвом и Канцеларијом за европске интегра-
ције. Поредећи конкурсе у 2013. и оне од пре неколико година, видан 
је пораст фондова ЕУ како је Србија добила статус кандидата у марту 
2012. године. Повећава се и број такозваних корпоративних донатора, 
односно фирми или њихових фондација. Оцењујући услове за кон-
курисање, за разлику од европских фондова за чије пријављивање 
је предвиђена врло строга процедура, амбасаде страних земаља у 
Србији су приступачне организацијама, познају локалне прилике и 
једноставније су за слање пројеката.

Град Нови Сад и Филијала Нови Сад НСЗ организују Сајам запо-
шљавања, 18. априла, од 10 до 15 часова, у западном холу СПЕНСА. 
Филијала Лозница позива послодавце и незапослена лица на Сајам 
запошљавања који ће, такође, бити одржан 18. априла, у периоду од 
11 до 13 часова, у хали Спортског центра „Лагатор”. Филијала Краље-
во организује Сајам запошљавања 24. априла, од 12 до 14:30 часова, у 
Дому војске, Карађорђева 5. Послодавци ће бити у прилици да на сај-
мовима искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу 
раднике. На располагању им је и бесплатна професионална селекција 
приликом избора кандидата, могућност доделе финансијских сред-
става и коришћења финансијских олакшица при запошљавању.

    Редакција



Улагања на југу Србије

Први сајам инвестиционог потенцијала општина Прешево, Бујановац и Медвеђа организују 
Координационо тело и ПКС, уз подршку Амбасаде САД у Србији. Циљ манифестације је да се 

инвеститорима представи привредни потенцијал региона који је у тешкој економској ситуацији и са 
највећом стопом незапослености у Србији

За учешће на Првом сајму инвестиционих потенција-
ла три општине на југу Србије до сада су пријављена 
22 предузећа, по осам из Прешева и Бујановца и шест 
из Медвеђе. Очекује се долазак представника великог 
броја компанија, а 17 амбасада је понудило помоћ у 

организацији и промоцији манифестације, како би се омогући-
ло улагање у ово неразвијено подручје. Сајам се организује уз 
подршку Привредне коморе Србије, у чијим просторијама ће се 
предузећа из општина на југу Србије представити потенцијал-
ним инвеститорима.

Председник Координационог тела Владе Републике Србије 
за Бујановац, Прешево и Медвеђу, Зоран Станковић, најавио је 
на недавно одржаној конференцији за медије да ће Први сајам 
инвестиционог потенцијала општина Прешево, Бујановац и Мед-
веђа бити одржан у Привредној комори Србије, 25. априла. Циљ 
организовања оваквог сајма је да се обезбеди што већи прилив 
инвестиција. Станковић је подсетио да је Влада Србије припре-
мила више пројеката за економски развој општина на југу Ср-
бије, што ће истовремено допринети и политичкој стабилности 
тог подручја. 

„Економска ситуација у општинама Прешево, Бујановац 
и Медвеђа је веома тешка, а проценат незапослености је међу 
највећим у Србији”, истакао је Станковић. Према његовим ре-
чима, у тим општинама постоје потенцијали за развој, али не-
достају инвестиције које би покренуле привреду. Управо зато у 
општинама на југу Србије што пре треба подстаћи улагања, што 
ће омогућити отварање нових радних места и бољи живот за 
грађане. 

Амбасада САД је подржала организовање овог сајма и дала 
значајан допринос његовој промоцији међу локалним самоу-
правама и предузећима. Говорећи на конференцији за медије 
поводом одржавања сајма, амбасадор САД у Србији, Мајкл Кир-

би, нагласио је да је недавно посетио општине Прешево, Бујано-
вац и Медвеђа и уверио се да су улагања Владе Србије допри-
нела развоју одређеног броја предузећа. Реч је о фирмама које 
се баве производњом прехрамбених производа и грађевинског 
материјала, али постоји потенцијал да се покрене производња и 
у другим областима. И поред потенцијала које општине на југу 
Србије поседују, амерички амбасадор је указао на чињеницу да 
су оне и даље економски неразвијене, а стопа незапослености у 
њима изразито висока. Истовремено је најавио да ће САД наста-
вити да помажу развој општина на југу, заједно са Америчком 
агенцијом за међународну помоћ УСАИД. 

„У поменуте три општине на југу Србије живи велики број 
младих образованих људи, у близини је међународни Коридор 
10, што све заједно ствара услове за привлачење страних инвес-
тиција. Постоји сагласност свих политичких актера да се на том 
подручју омогући бољи живот за све грађане, Србе, Албанце и 
Роме. Због тога се очекује да ће предстојећи сајам помоћи да 
се обезбеде и већа улагања у то подручје”, истакао је ам-
басадор Кирби. 

Потпредседница Привредне коморе Србије, Видо-
сава Џагић, навела је да ће на сајму учествовати 22 
компаније и три локалне самоуправе. Очекује се да 
ће манифестацију посетити економски предста-
вници амбасада у Србији, представници страних 
и домаћих компанија, инвеститора и привредних 
асоцијација. 

„Манифестација је дуго припремана, са намером да 
постане традиционална”, истакла је Видосава Џагић.

	 	 	 	 СМЦ

ИНВЕСТИЦИЈЕ  
ЗА НОВА РАДНА МЕСТА

Подстицај развоју 
Влада Србије је у 2012. години издвојила 40 милиона 

динара у виду бесповратних средстава за општине Прешево, 
Бујановац и Медвеђа, што је допринело да се подстакне развој 
15 малих и средњих предузећа, а резултати су већ видљиви. 
До краја маја биће издвојено додатних 60 милиона динара за 
економски развој те три општине. Истовремено са улагањем 
у покретање привреде, Влада је покренула и решавање по-
литичких проблема са представницима Албанаца у ове три 
општине. 
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Ко финансира цивилни сектор

Страних донатора који финансирају домаћи цивилни сектор све 
је мање, али се са стицањем статуса кандидата повећава број 
европских фондова

У недавно објављеном 10. издању „Водича кроз потенцијалне 
домаће и иностране изворе финансирања” представљени су нови 
подаци о фондовима 115 међународних и домаћих донатора и др-
жавних институција. За тај новац, макар на папиру, конкурише 
чак 19.000 регистрованих удружења у Србији, од којих око поло-
вина ради или потпуно волонтерски или са годишњим буџетом од 
1.000 евра. Аутори „Водича кроз потенцијалне домаће и иностране 
изворе финансирања” су Грађанске иницијативе, у партнерству са 
Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Канце-
ларијом за сарадњу са цивилним друштвом и Канцеларијом за 
европске интеграције.

„Први ‚Водич‘, направљен пре шест година, почео је са мањим 
бројем донатора - 76, од чега 
10 домаћих, јер је било тешко 
мапирати донаторе”, присе-
тила се почетака Дубравка 
Велат, извршна директорка 
Грађанских иницијатива, која 
је од првог броја укључена 
у стварање „Водича”. Десето, 
најновије издање, садржи ин-
формације о 115 донатора, од 
чега 43 домаћа.

„Тренутни број није ре-
зултат повећања броја дона-
тора, већ се трудимо да увр-
стимо донаторе из целог света 
који су вољни да финансирају 
пројекте у Србији. Страни до-
натори се повлаче, док пораст 

броја домаћих донатора можемо објаснити чињеницом да све већи 
број институција расписује конкурсе”, објаснила је Велат, додавши 
да су донатори променљива категорија - неки дуго буду присутни 
у земљи, а онда оду за другим приоритетима. 

Специфичност актуелног „Водича” је у томе што су први пут 
позиви за достављање података упућени на адресе 400 фондација 
и задужбина регистрованих у Србији. Међутим, Дубравка Велат 
наводи да је из малог броја пристиглих пријава очигледно да се 
фондације и задужбине у Србији не оснивају са циљем обезбеђи-
вања финансијске подршке организацијама цивилног друштва, 
већ за филантропске и друге активности, као што су, на пример, 
очување локалног културног и историјског наслеђа, обезбеђивање 
стипендија локалним студентима и друго.

Поредећи конкурсе у 2013. и оне од пре неколико година, ви-
дан је пораст фондова ЕУ како је Србија добила статус кандидата 
у марту 2012. године. Повећава се и број такозваних корпоратив-
них донатора, односно фирми или њихових фондација. Оцењујући 
услове за конкурисање, за разлику од европских фондова за чије 
пријављивање је предвиђена врло строга процедура, амбасаде 
страних земаља у Србији су приступачне организацијама, познају 
локалне прилике и једноставније су за слање пројеката.

„Водич” није намењен само невладиним организацијама, 
иако у њему предњаче конкурси за њих. Има конкурса и за мала и 
средња предузећа, локалне самоуправе, али и конкурса за стипен-
дије и стручне праксе. Ипак, у „Водичу” за 2013. тешко је процени-
ти износе донација, будући да се крећу од врло малих до великих. 
Док са једне стране страни фондови пресушују, број невладиних 
организација се повећава, а према подацима Агенције за при-
вредне регистре, сада има око 19.000 регистрованих удружења.

„Најмање једна четвртина ради волонтерски, а друга четвр-
тина са буџетом од 1.000 евра годишње. Има и организација које 
имају буџет од 10 и 20 хиљада евра, па и преко 100.000 евра”, нав-
ела је извршна директорка Грађанских иницијатива.

Када се тако велики број НВО упореди са буџетом државе, из-
двајања државе недовољна су за све активности невладиних орга-
низација. „Држава није мали давалац средстава. Не можемо рећи 
да не даје ништа, јер сада је то више транспарентно, али поставља 
се питање да ли држава заиста финансира оно што је приоритет у 
земљи”, оценила је Велат. 

Према недавно изнетим подацима, држава Србија је у по-
следње четири године из буџета дала готово 400 милиона евра 
средстава пореских обвезника за развој цивилног друштва, али 
како је наведено, без јасних критеријума и ефикасне контроле 
трошења тог новца. Из буџета се као невладине организације фи-
нансирају политичке партије, верске заједнице, спортски клубови 
и удружења грађана, која су у јавности позната као невладине 
организације и најчешће се изједначавају са цивилним сектором.

  	 	 СМЦ
(Извор:	Еуроактив)

И БУЏЕТ И ДОНАТОРИ  
ТРАНСПАРЕНТНО

    Принципи и  
     стандарди

Балканска мрежа за развој 
цивилног друштва уобличила 
је и недавно објавила Матри-
цу за праћење подстицајног 
окружења за развој цивилног 
друштва, која је настала као 
производ вишегодишњег раз-

вијања различитих методологија којима се пратило стање у 
сектору цивилног друштва. Превасходно је фокусирана на де-
финисање принципа и стандарда, као и на мониторинг орга-
низација цивилног друштва, у ужем смислу тог појма, јер не 
обухвата синдикате, верске заједнице, ни политичке партије.

Матрица за праћење развоја цивилног друштва је први 
документ те врсте који дефинише области развоја цивилног 
друштва и стандарде у односу на које ће се пратити развој ци-
вилног друштва у свакој држави. Стандарди су дефинисани 
узимајући у обзир постојеће међународне и регионалне правне 
стандарде и праксу, али су поједини стандарди дефинисани по 
први пут. Успоставља оптималне стандарде са циљем да дефи-
нише кључне теме за развој цивилног друштва, а обухвата три 
главне области: основне правне гаранције слобода, оквир фи-
нансијске виталности и одрживости ОЦД и однос владе и ОЦД.
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Инвеститори желе да граде хидроелектране

На јавни позив за изградњу 317 електрана које користе енергију воде, до сада се пријавило 1.380 
заинтересованих улагача. Само за подручје Сурдулице стигло је 138 пријава, а у Власотинцу 40

Министарство енергетике Србије објавило је још у 
фебруару јавни позив за доделу сагласности и енер-
гетских дозвола за изградњу мини хидроелектрана 
на 317 локација у Србији. Министарка енергетике 
Србије, Зорана Михајловић, тада је изјавила да би 

изградња свих 317 мини хидроелектрана донела улагање од 120 
до 200 милиона евра и 1.000 радних места. Укупна снага мини 
хидроелектрана је 110 мегавата и требало би да производе 400 
гигават сати електричне енергије годишње.

Јавним позивом обухваћене су потенцијалне локације за из-
градњу мини хидроелектрана у 17 општина у Србији, међу којима 
су на територији општине Тутин 54 локације, а у општини Краље-
во 23. Први пут су Влада Србије и Министарство енергетике на тај 
начин позвали инвеститоре да улажу у обновљиве изворе енер-
гије, истовремено планирајући да мини хидроелектране буду на 
мрежи већ 2015. и 2016. године. 

Изградња мини хидроелектрана, а у Србији постоји 950 лока-
ција са таквим потенцијалима, део је Националног акционог пла-
на за искоришћење обновљивих извора енергије, по којем би до 
2020. године удео обновљивих извора у укупној потрошњи енер-
гије у Србији требало да се повећа на 27%. Након објављивања 
јавног позива, испоставило се да је за изградњу малих хидрое-
лектрана у Србији заинтересовано чак пет пута више инвестито-
ра. Према речима министарке енергетике Зоране Михајловић, на 
јавни позив за изградњу 317 електрана које користе енергију воде, 
до сада се пријавило 1.380 заинтересованих улагача. 

„Само за подручје Сурдулице стигло је 138 пријава, а у Власо-
тинцу 40. Пријавило се више заинтересованих него што смо оче-
кивали, али сачекаћемо да пристигну и пријаве које су послате 
поштом. Већ средином маја биће оформљена ранг-листа улагача 
у изградњу малих хидроелектрана у Србији. Након избора инвес-
титора који ће добити дозволу за изградњу ових електрана, на-
длежни ће ступити у контакт са њима, а затим ће бити склапани 
уговори између улагача и локалних самоуправа. Очекујем да већ 
2015. године буду изграђене прве од 317 мини хидроелектрана, на 
17 локација у Србији”, рекла је министарка Михајловић и додала 
да ће бити још таквих јавних позива за електране које производе 

енергију уз помоћ воде, јер су се показале добрим за привлачење 
заинтересованих инвеститора.  

Министарство енергетике намерава да у току 2013. године, 
највероватније до лета, отвори посебну канцеларију за брзе од-
говоре, која ће на једном месту давати информације, одговоре и 
дозволе инвеститорима у обновљиве изворе енергије. План је да 
се број потребних дозвола за изградњу хидроелектрана смањи са 
27 на пет, како се не би дешавало да инвеститори чекају по две 
године за прикупљање потребне документације. Инвеститорима 
који не буду почели градњу годину и по од добијања енергетске 
дозволе или сагласности биће одузета дозвола, као што је и пред-
виђено изменама Закона о енергетици.

	 	 	 	 	 СМЦ

ДРАГОЦЕНА ЕНЕРГИЈА ВОДЕ

Потенцијал малих водотокова
Хидроелектране у Србији производе годишње око 9.180 

GWh, што је око 25,5% укупне годишње производње електрич-
не енергије. Њихова инсталисана снага износи 2831 МW, што је 
34% укупних инсталисаних електроенергетских потенцијала 
за производњу струје. Производња варира и зависи од хидро-
лошке ситуације. Потенцијал малих водотокова, на којима се 
могу градити мале хидроелектране, износи око 0,4 милиона 
тен - или 3% од укупног потенцијала обновљивих извора у Ср-
бији. Процењује се да би, када би се тај потенцијал искористио, 
могло да се произведе око 4,7% укупне производње електри-
чне енергије Србији и око 15% годишње укупне производње 
електричне енергије у хидроелектранама, која износи око 
10.000 гигават-сати. 

Потенцијал водотокова и локације за изградњу малих хи-
дроелектрана су дефинисани према Катастру малих хидрое-
лектрана у Србији из 1987. године, којим је утврђено укупно 
856 локација и Катастру малих хидроелектрана у Војводини из 
1989. године, којим је утврђено укупно 13 локација. Ван лока-
ција из ових катастара мале хидроелектране могу се градити 
уз сагласност надлежних министарства.
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Поводом Светског дана Рома

Приоритетна активност биће образовање ромске популације, јер 20 одсто ромске деце рано напушта систем 
образовања, а мање од једног процента заврши факултет. То је један од кључних проблема који ланчано 

проузрокује високу стопу незапослености и сиромаштво

Држава Србија има позитивну законску регулативу, 
када је реч о положају националних мањина, која 
произилази из Уставом загарантованих права. И по-
ред тога, незапосленост, сиромаштво, стереотипи и 
дискриминација, главни су проблеми са којима се  

 ромска национална заједница суочава, а образовање 
једини пут у пуну интеграцију. Говорећи поводом Светског дана 
Рома, Витомир Михајловић, из Националног савета ромске на-
ционалне мањине, посебно је нагласио да је „Декада Рома”, у 
коју се Србија укључила 2005. године, донела значајан напредак 
када је реч о дефинисању проблема са којима се суочава ромска 
национална заједница, која је од тада до данас постала много 
видљивија у друштву и јавности, али су и даље присутни стерео-
типи и дискриминација. 

Инклузивно и толерантно друштво
На чињеницу да су Роми и даље највише дискриминисана 

друштвена група у Србији, упозорила је и повереница за заштиту 
равноправности Невена Петрушић, а шеф Мисије ОЕБС у Србији, 
Петер Буркхард, апеловао је да се и даље улажу напори у ин-
клузију Рома и већу толеранцију према свим заједницама у Ср-
бији, наводећи да је инклузивно и толерантно друштво основ за 
уживање права појединаца. Према његовим речима, од усвајања 
Националне стратегије за инклузију Рома, 2009. године, државни 
органи Србије учинили су много важних корака како би охрабри-
ли већу инклузију Рома, али остало је још много посла. 

„Влада и цивилно друштво би требало да високо на својим 
агендама, као приоритет, поставе оснаживање и укључивање 
ромске заједнице, посебно Ромкиња, у развијање стратегија, као 
и даљу имплементацију Националне стратегије за укључивање 
Рома”, рекао је Буркхард. 

Ромкиње у Србији су често изложене злостављању, имају ни-
зак ниво образовања и економски су зависне, указано је и на се-
дници Одбора за људска и мањинска права и равноправност по-
лова. Према изнетим подацима, само 3% Ромкиња у Србији има 

високо образовање, често се удају пре пунолетства, а врло младе 
рађају децу. Сиромаштво, недовољан приступ образовању и дис-
криминација, проблеми су са којима се суочава целокупна ром-
ска популација у Србији, али и у многим чланицама ЕУ, на шта 
је 4. априла упозорила организација за заштиту људских права 
„Амнести интернешенал” (Amnesti International, AI), оценивши да 
ни Унија не чини довољно да то промени.

Декларативно и стварно
Да се у Србији ипак интензивно ради на превазилажењу 

проблема припадника ромске популације, доказ је и недавна 
најава из Скупштине Србије да ће крајем априла Влада разма-
трати Акциони план за унапређење положаја Ромкиња, који би 
требало да допринесе њиховој већој економској независности, 
образовању и здравственој заштити. 

„Акциони план ће са стратегијом уређивати 13 области 
важних за унапређење положаја Ромкиња у Србији”, рекла је 
Славица Васић, из Канцеларије за људска и мањинска права, 
на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправ-
ност полова, најављујући веће учешће Ромкиња у јавном и поли-
тичком сектору. Државни секретар у Министарству унутрашњих 
послова, Владимир Божовић, такође је  позвао Роме да се укључе 
у рад полиције и пријаве на конкурсе који се расписују за пријем 
полицијских службеника. 

„Роми, добродошли сте у полицију! На тај начин унапређује-
мо услове живота и безбедност у вашим заједницама”, казао је 
Божовић на конференцији за медије поводом Светског дана 
Рома, и истакао да су сви конкурси за пријем у полицијску служ-
бу преведени и на ромски језик. Он је навео и пример Кикинде, 
где су полицијски службеници похађали и основни курс ромског 
језика. 

Министар грађевине и урбанизма, Велимир Илић, истакао 
је да су лоши услови становања један од највећих проблема са 
којима се суочава ромска заједница и због тога је упутио позив 
Ромима да се јаве на конкурсе за доделу социјалних станова. 
„Правимо 10.000 квадрата социјалних станова за најугроженије 
становнике широм Србије. Роми треба да конкуришу код локал-
них власти за те станове”, казао је Илић. 

ОБРАЗОВАЊЕ   
ЈЕДИНИ ПУТ У ИНТЕГРАЦИЈУ
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Славица Ђукић Дејановић, министарка здравља, као напре-
дак у области здравствене заштите Рома истакла је постојање 
ромских здравствених медијаторки, које ће бити стално запосле-
не и постати део здравственог система. „О здравственим навика-
ма Рома води рачуна и едукује их 75 здравствених медијаторки. 
Њихова улога се показала као веома корисна, па ће оне постати и 
званичан део здравственог система”, казала је министарка здра-
вља. Она је истакла да је просечан животни век Рома у Србији 
49 година, што је далеко краће од просека у остатку популације. 

Стамбено збрињавање
Шеф делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер и представни-

ца ОЕБС-а у Србији Пола Тиде, похвалили су напоре Србије да 
унапреди положај Рома, али су истакли да постоје проблеми на 
којима још треба радити. Они су најавили помоћ и подршку у 
пројектима који се спроводе како би се унапредио положај Рома. 
Заштитник грађана Саша Јанковић је оценио да брзина интегра-
ције Рома у друштвене токове није задовољавајућа. „Иако има 
појединачних примера да се животни услови најугроженијих 
Рома побољшавају, Роми генерално и даље трпе последице ге-
нерацијског сиромаштва и дискриминације и нема места за-
довољству напретком у брзини интеграције Рома у уобичајене 
друштвене токове”, навео је Јанковић.

И представници Града Београда и Европске уније потпи-
сали су 8. априла Протокол о реализацији пројекта стамбеног 
збрињавања ромских породица из некадашњих нехигијенских 
насеља код „Белвила” и испод моста „Газела”. ЕУ је издвојила 3,6 
милиона евра из претприступних ИПА фондова за трајни стам-
бени смештај 202 породице тренутно смештене у пет новофор-
мираних (контејерских) насеља, а Град Београд ће обезбедити 
локације и организовати пресељење. Градоначелник Београда 
Драган Ђилас је подсетио да је од 2009. године, када је почело 
расељавање нехигијенских ромских насеља, град обезбедио 
смештај за 303 породице, као и да је 1.389 људи добило лична 
документа, личне карте и здравствене књижице, социјалну заш-
титу, а у школу је кренуло 411 деце. 

„Од 650 социјалних станова које смо изградили и уселили, 
191 стан су добиле ромске породице, од тога 91 породица из на-
сеља код ‚Белвила‘ и испод моста ‚Газела‘ и 100 породица које су 
живеле на другим местима у граду“, рекао је градоначелник на-
кон потписивања протокола у контејнерском насељу у Макишу.

Подршка Националне  
службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање пружа врло конкретну 
подршку запошљавању незапослених лица ромске национално-
сти. Посебни јавни позиви за доделу субвенција за самозапошља-
вање Рома, као и послодавцима за отварање нових радних места 
за запошљавање Рома, расписани су 8. априла 2013. године. Пре-
ма подацима о прошлогодишњем учинку ових мера, из Сектора за 
предузетништво и програме запошљавања у НСЗ, на јавни позив 
за доделу субвенција за самозапошљавање Рома поднета су 103 
захтева, 11 незапослених лица ромске националности је оствари-
ло право на доделу субвенција, а исплаћено је 1.760.000 динара. 
Након објављеног јавног позива послодавцима за отварање нових 
радних места поднето је 16 захтева, а исплаћено је 500.000 динара 
ради запошљавања 3 незапослена лица ромске националности.

НСЗ је пружала помоћ и ромским удружењима и подносио-
цима предлога пројеката јавних радова који су ангажовали пре-
тежно Роме. Укупан број Рома укључених у јавне радове у 2012. 
години износио је 175. У свим случајевима, уколико је постојао 
захтев подносиоца, пружана је помоћ у припреми и изради проје-
кта јавних радова. Међутим, неки од поднетих предлога и поред 
пружене помоћи стручних сарадника НСЗ, нису одобрени, јер нису 
испуњавали друге услове. Један од примера је Ромско удружење - 
Републички синдикат сакупљача секундарних сировина из Ниша, 
чија пријава је одбачена, јер није била у складу са Инструкција-
ма за обраду пријаве по јавном конкурсу за организовање спро-
вођења јавних радова, односно није била поднета према седишту 
послодавца, у случају када послодавац нема регистровану ор-
ганизациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Такође, 
није постојало решење надлежног органа о упису у регистар, које 
је подносилац захтева у обавези да поднесе уз пријаву за спро-
вођење јавног рада.

Када је реч о подршци невладином сектору у креирању и 
имплементацији мера намењених Ромкињама, као изузетно осе-
тљиве и вишеструко дискриминисане групе на тржишту рада, На-
ционална служба за запошљавање је у 2012. години учествовала 
у реализацији неколико пројеката заједно са невладиним органи-
зацијама, у вези са унапређењем положаја Ромкиња. Филијала 
НСЗ Крушевац је организовала састанак са ромском НВО „Ромни 
Цикна”, на којем су разматрани проблеми у вези са запошља-
вањем Ромкиња и мере које се предузимају тим поводом. Филија-
ла Панчево је узела учешће у тиму при Градској управи Панчева, 
заједно са другим НВО, на изради стратегије инклузије ромских 
жена и побољшања њиховог положаја. Филијала Пирот сарађује 
са ромском НВО „Тернипе”, која реализује пројекат за економско 
оснаживање Ромкиња општине Пирот - „Први корак”. Сарадња се 
огледа кроз размену података и искустава о положају Ромкиња у 
Пироту, а које су евидентиране у Филијали Пирот НСЗ. 

Филијала Ниш је почетком марта 2012. године учествовала 
на округлом столу који је невладина организација „Освит” органи-
зовала поводом 8. марта, на тему „Остваривање права Ромкиња у 
Нишу и спречавање насиља над женама”. Дирекција НСЗ учест-
вује у раду Радне групе за спровођење Стратегије за унапређење 
положаја Рома у области запошљавања, у оквиру које сарађује са 
НВО које са баве унапређењем положаја Рома и Ромкиња. Једна од 
активности која је реализована у априлу 2012. године је учешће на 
округлом столу у организацији Ромског информационог центра из 
Крагујевца, на тему „Предлог подстицајних мера за самозапошља-
вање Рома/Ромкиња на локалном нивоу”.

  	 	 СМЦ
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Методе избора радника

Помоћи ћемо вам у селекцији кандидата за запошљавање и у распоређивању запослених на постојеће 
послове. Селекција кандидата и класификација запослених подразумевају психолошко испитивање 
способности, особина личности и мотивације

Добар избор нових запослених је врло битан за сваку 
фирму, јер предузећа која су способнија да одаберу и 
задрже квалитетне запослене оствариће конкурентску 
предност на тржишту. Осим тога, квалитетан процес 
запошљавања снижава и број и учесталост промене 

 радника у фирми, односно снижава стопу флукту-
ације радне снаге, која вишеструко штети предузећу и предста-
вља значајан, а непотребан трошак. Зато је потребно одабрати и 
одговарајуће методе селекције, односно избора нових радника.

Свака од метода избора нових запослених има своје пред-
ности и више или мање је применљива при запошљавању људи 
на одређеним позицијама. На пример, за запошљавање дирек-
тора користиће се један метод избора, а други методи ће више 
одговарати за избор људи на неким оперативним пословима. У 
ситуацији када треба изабрати методу, први корак је размотри-
ти шта су захтеви посла и каква треба да буде особа која ће са 
успехом обављати тај посао, односно, којим вештинама, знањем, 
искуством, способностима и особинама треба да располаже. Чес-
то ће најбољи избор бити комбинација више метода, међутим то 
не зависи само од природе посла, већ и од буџета и времена којим 
фирма располаже.

Комбинација више метода је најбоља, јер тако кандидат про-
лази кроз више различитих ситуација или тестова и послодавац 
ће моћи да га добро упозна. Ако се определите само за интервју, 
онда би то требало да буде структурирани интервју који ће води-
ти најмање два испитивача. Не само да се тиме повећава објек-
тивност, већ је и у случају притужби од стране кандидата далеко 
лакше оправдати донету одлуку, ако је више људи било укључено 
и са јасно дефинисаним питањима.

Ако се компанија определи за коришћење тестова, препо-
ручује се употреба тестова који су прављени за потребе посла, 
тј. конкурса за посао, а никако тестова који потичу из клиничке 
праксе. Пожељно је и давање повратне информације кандидати-
ма о резултатима које су постигли на тестовима, како би сазнали 
колико су добро урадили тест и у којој области треба да се усавр-
шавају.

Радни задаци као методе за избор кандидата за посао су до-
бар избор, само ако су добро осмишљени, садрже најбитније еле-
менте датог посла и осликавају реалне радне задатке са којима 
ће се особа сретати на послу. Због тога је пожељно да у креирању 
радних задатака учествују особе које су врсни познаваоци датог 
посла.

Посао регрутације и селекције може се поверити и агенцији 
за запошљавање, специјализованој за ту врсту посла. Агенција 
може бити ангажована за примање радника за све или само за 
одређене позиције, могу јој бити поверени само поједини делови 
у процесу запошљавања или комплетан процес, од оглашавања 
позиције, па све до коначног избора кандидата. Најсигурнији из-
бор је да се обратите Националној слижби за запошљавање, јер 
осим тога што НСЗ има обучене стручњаке за ову област, са ду-
гим искуством, све услуге су бесплатне. Помоћи ћемо вам у се-
лекцији кандидата за запошљавање и у распоређивању запосле-
них на постојеће послове. Селекција кандидата и класификација 
запослених подразумевају психолошко испитивање способности, 
особина личности и мотивације. 

Поседујемо највећу базу података о незапосленима на нацио-
налном нивоу. Незапослени су евидентирани по квалификација-
ма, старости, радном искуству и стручности. Осим формалних 
квалификација, знања и вештина, располажемо и информација-
ма о неформалном и додатном образовању, знањима и вештина-
ма које поседују незапослени, као и о реалном радном искуству 
кандидата и њиховој стручности, која не мора бити везана за њи-
хову формалну квалификацију.

Прво можемо за вас извршити предселекцију и селекцију 
кандидата - изабрати кандидате за посао са евиденције који за-
довољавају критеријуме које сте нам доставили. Договарамо и 
начин на који ће кандидати доћи у контакт са вама (слање CV-а, 
телефонски контакт или долазак кандидата на разговор код пос-
лодавца). Постоји могућност и заказивања групног разговора са 
кандидатима у просторијама НСЗ, уз присуство послодавца.

Уколико сте независно од нас расписали конкурс за слободна 
радна места, и већ сте самостално извршили предселекцију, мо-
жете бесплатно добити услугу избора кандидата. Потребно је да 
нам поднесете захтев за селекцију, са листом изабраних лица, као 
и описом послова. У надлежној филијали НСЗ анализирају се дос-
тављени описи послова и посебни захтеви послодавца. Утврђује 
се програм психолошког испитивања и одређују технике у про-
цесу селекције. У року од 5 дана од пријема захтева послодавац 
бива обавештен о термину и месту психолошког испитивања, 
уколико је потребно да сам обавести кандидате. По завршеном 
тестирању, уколико је предвиђено, може се обавити и психолошки 
интервју са кандидатима, а затим се тестови оцењују, система-
тизују и тумаче како би се проценила усклађеност психолошких 
карактеристика кандидата са захтевима послова на којима ће 
радити. Након разврставања кандидата у категорије, извештај се 
директно испоручује послодавцу. На основу извештаја тестирања 
НСЗ, коначан избор кандидата за своју фирму прави послодавац.

Ако се деси да на евиденцији незапослених лица НСЗ нема 
радника са потребним знањима и вештинама које захтевате, или 
као послодавац желите да повећате број запослених уз адекватну 
стручну припрему у својој компанији или у образовним центрима, 
нудимо различите врсте обука кандидата за конкретне послове. 
Програме обука за познатог послодавца можемо прилагодити за-
хтевима радних места у компанији или можемо спровести обуку 
на радном месту у фирми уз бесповратну финансијску подршку.

БУДИТЕ У ПРЕДНОСТИ
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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

327

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

београ д

УПРава гРадСке 
оПштине гРоцка
11306 Гроцка
Булевар ослобођења 39
тел. 011/8501-312

Приправник
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема-правни 
факултет, без радног искуства. Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава 
и услове из чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 
49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005). Уз 
пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа: диплома о завршеном факулте-
ту, фотокопија радне књижице, уверење о 
држављанству Републике Србије (да није 
старије од шест месеци), лекарско уверење 
о општој здравственој способности (да није 
старије од шест месеци), уверење надлежног 
суда да против лица није покренута истрага 
и да није подигнута оптужница (издато након 
објављивања огласа), уверење полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу (издато након објављивања 
огласа). Рок за достављање пријава је осам 
дана од дана објављивања. Пријаву и доказе 
о испуњености услова доставити начелнику 
Управе Градске општине Гроцка (у оригиналу 
или оверене фотокопије), а преко Службе за 
кадровске и опште послове, Гроцка, Булевар 
ослобођења 39. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

гњилане

центаР за СоциЈални Рад
Косовска Каменица - Ранилуг

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни 
назив: дипломирани социјални радник; нај-
мање 5 година радног искуства у струци. Уз 
захтев кандидат прилаже доказе о испуње-
ности општих и посебних услова. Пријава на 
конкурс треба да садржи: радну биографију, 
оригинал или оверен препис извода из мати-
чне књиге рођених и уверења о држављан-
ству, оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, доказ о радном 
искуству и доказ да кандидат није осуђиван за 
кривична дела и да се против њега не води 
поступак за кривична дела која га чине непо-
добним за обављање послова у Центру. Кан-

дидат за директора уз прописану конкурсну 
документацију подноси програм рада за ман-
датни период који разматра одбор у поступку 
давања мишљења за именовање директора. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве Управ-
ни одбор Центра неће разматрати. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на адресу: Центар за социјални рад 
Косовска Каменица, са седиштем у Ранилугу, 
38267 Ранилуг, са назнаком: „За конкурс“.

јагодина

оПштинСка УПРава 
оПштине СвилаЈнац
35210 Свилајнац, Светог Саве 102

Дипломирани инжењер 
архитектуре
за рад у Одељењу за урбанизам, 
изградњу, комуналне и имовинско-
правне послове, ради оспособљавања 
за обављање послова из области 
урбанизма и просторног планирања - 
приправник, на одређено време од 12 
месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
архитектонски факултет, без радног искуства 
у струци, да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, да има општу здравствену спо-
собност, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Пријаве са овереним доказима о испуњавању 
услова огласа (оверена фотокопија дипломе, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата 
не води истрага) могу се поднети у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.

гРадСка УПРава 
гРада Јагодине
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

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

УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спре-
ме, машинбравар, угоститељ, инсталатер и 6 
месеци радног стажа, да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу, да поседује општу здрав-
ствену способност (за кандидата који буде 
изабран).

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

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

УСЛОВИ: основна школа и 6 месеци радног 
стажа, да је кандидат држављанин Републике 

Србије, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, 
да поседује општу здравствену способност (за 
кандидата који буде изабран).

Администратор саобраћајне 
инспекције
за рад у Одељењу за инспекцијске 
послове, на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: средња школска спрема-IV степен, 
средња техничка школа, смер саобраћајни, 
6 месеци радног стажа и положен државни 
стручни испит. Поред посебних услова, канди-
дат мора да испуњава и услове из чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима: 
да је држављанин Републике Србије, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да поседује општу 
здравствену способност (за кандидата који 
буде изабран).

ОСТАЛО: Пријава на оглас са доказима о 
испуњавању услова подноси се у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

КиКинд а

оПштинСка УПРава 
оПштине Сента
24400 Сента, Главни трг 1

Извршилац на пословима 
заштите животне средине
у Одељењу за грађевинске послове, на 
одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен факултет техничких наука или њему одго-
варајућа струка стечена на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије), у обра-
зовно-научном пољу техничких наука, нај-
мање 1 година радног искуства, положен стур-
чни испит за рад у органима државне управе, 
положен возачки испит за управљање вози-
лом „Б“ категорије, оспособљеност за рад на 
рачунару и познавање (српског и мађарског) 
језика и писма који су у службеној употреби у 
општини; да је кандидат држављанин РС; да 
је пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Као 
доказе о испуњености услова из огласа, канди-
дат уз пријаву мора да приложи следећу доку-
ментацију: уверење о држављанству, уверење 
да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци или 
за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, доказ о 
стручној спреми, доказ о положеном стручном 
испиту, потврду о оспособљености за рад на 
рачунару и потврду о радном искуству, доказ 
о положеном возачком испиту за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горе-
наведену адресу, у року 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

Администрација и управа



  17.04.2013.  |  Број 513  |   11

Краг Ујевац

оПштина книЋ 
оПштинСка УПРава
34240 Кнић
тел. 034/510-112

Извршилац за послове у области 
информисања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, природног 
или друштвеног смера, IV или III степен, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање 1 година радног искуства у 
струци. Поред посебних услова, кандидат мора 
да испуњава и услове прописане чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/91,66/91, 44/98, 49/99, 
34/2001 и 39/2002): да је држављанин Репу-
блике Србије; да је пунолетан; да има општу и 
здравствену способност и да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу. Уз пријаву на оглас достави-
ти: доказ о стручној спреми и радном искуству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу и доказ о испуње-
ности услова опште здравствене способности. 
Приложени докази морају бити у оригиналу 
или оверене фотокопије. Пријаве се подносе 
начелнику Општинске управе Општине Кнић - 
Општинска управа, 34240 Кнић.

КрУшевац

ПоништеЊе оглаСа 
оПштинСка УПРава 
оПштине тРСтеник
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/714-674

Оглас објављен 10.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радна места: 
• послови исплате борачко-инвалидских 
примања, на одређено време од 6 месе-
ци и
• хигијеничар, на одређено време од 6 
месеци.

СлУЖБа меСниХ 
заЈедница 
гРада кРУшевца
37000 Крушевац, Косанчићева 6
тел. 037/441-371

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима, кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: средње образовање у четворого-
дишњем трајању-гимназија, економско-трго-
винска школа, техничка школа, педагошка 
школа, хемијско-технолошка школа, електро-
техничка школа, машинско-електротехничка 
школа, пољопривредно-техничка школа или 
медицинска школа; најмање шест месеци рад-
ног искуства. Уз пријаву кандидат треба да 
приложи и друга документа, у оригиналу или 
као оверене фотокопије: диплому о заврше-
ној школи, извод из матичне књиге рођених 
(издат на обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама објављеном у „Службеном гласни-
ку РС“, бр. 20/09), уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), уверење Поли-
цијске управе да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од шест месеци), уверење 
основног и вишег суда да није у току кривични 
поступак и да није покренута истрага против 
кандидата (не старије од шест месеци) и фото-
копију радне књижице. Лекарско уверење се 
прилаже по доношењу одлуке о избору кан-
дидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Избор кандидата 
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока 
за подношење пријава. Пријаве са потпуном 
документацијом слати на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

лесКовац

гРад леСковац 
гРадСка УПРава за 
ПРУЖаЊе УСлУга 
гРаЂанима 
гРадСки УСлУЖни центаР
16000 Лесковац

Администратор мреже и техничке 
подршке

УСЛОВИ: IV степен техничког смера, једна 
година радног стажа, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и локалне 
самоуправе.

Административни послови из 
области уручивања извода из 
матичних књига

УСЛОВИ: IV степен одговарајућег смера, једна 
година радног стажа, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и локалне 
самоуправе, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас поднети сле-
дећу документацију: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену 
техничког смера; лекарско уверење да канди-
дат поседује општу здравствену способност 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци); уве-

рење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу (не старије од 6 месе-
ци); уверење о положеном стручном испиту са 
вишом стручном спремом за рад у органима 
државне управе и локалне самоуправе; овере-
на фотокопија радне књижице; сертификат о 
познавању рада на рачунару (за радно место: 
административни послови из области уручи-
вања извода из матичних књига). Пријава на 
оглас, са доказима о испуњавању услова, под-
носи се у року од 8 дана од дана објављивања, 
на адресу: Градска управа за опште послове, 
Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Јавно ПРедУзеЋе 
диРекциЈа за 
УРБанизам и изгРадЊУ
16240 Медвеђа, Солунских ратника бб
тел. 016/891-921

Архитекта за обављање сложених 
стручно-аналитичких послова
просторно и урбанистичко планирање 
и уређење општине

Опис послова: учествује у изградњи простор-
них и урбанистичких планова, анализа, сту-
дија и програма који служе као основа на изра-
ди услова за примарно и секундарно уређење 
грађевинског земљишта и у вршењу надзора 
на појединим радовима на изградњи објеката, 
учествује у изради урбанистичких услова на 
уређењу јавних површина.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архи-
тектонски факултет; положен државни испит 
и најмање једна година радног искуства у 
струци; да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван на без-
условну казну затвора у трајању од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у преду-
зећу. Уз пријаву приложити, у оригиналу или у 
овереним копијама, следеће доказе: уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; лекарско уверење; уверење да кан-
дидат није осуђиван; диплому или уверење 
о стеченом стручном образовању; уверење о 
положеном државном стручном испиту; ове-
рену фотокопију радне књижице као доказ о 
дужини радног стажа кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За оглас - не отва-
рај“. За сва ближа обавештења обратити се на 
бројеве телефона: 016/891-921 или 016/891-
922, радним данима, у времену од 07,30 до 
15,30 часова.

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

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инфоРмиСаноСт 
СигУРноСт 
СамоПоУздаЊе

Администрација и управа
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ниш

СлУЖБа за ПоСлове 
гРадонаЧелника 
гРада ниша
18000 Ниш

Извршилац за обављање послова 
радног места - административно-
канцеларијски послови
на одређено време, на период до 1 
године

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетно 
лице, да има општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном орга-
ну. Посебни услови: средња стручна спре-
ма, друштвеног, природног, техничког смера 
или гимназија; познавање рада на рачунару. 
Учесници огласа дужни су да уз пријаву при-
ложе оригинале или оверене копије доказа о 
испуњености свих услова из огласа. Уверење 
о држављанству и уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности не смеју бити 
старија од шест месеци. Уверење о општој 
здравственој способности (не старије од шест 
месеци) кандидат ће доставити када одлука о 
избору постане коначна. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Управа 
за грађанска стања и опште послове, Николе 
Пашића 24, Ниш.

оПштинСка УПРава 
оПштине алекСинац
18220 Алексинац, Књаза Милоша 169
тел. 018/804-711

Повереник Комесаријата за 
избеглице
у Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности, Одсек за 
друштвене делатности

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (дипломс-
ке академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године у образовно-
научном пољу правних наука и социологије и 
познавање рада на рачунару.

Послови пријема захтева за 
издавање грађевинских дозвола 
и урбанистичких услова
у Одељењу за општу управу и 
друштвене делатности, Одсек за 
друштвене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, правног, 
економског или техничког смера, гимназија, 
познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Општи услови из чл. 6 Закона о рад-
ним односима у државним органима: да је кан-
дидат 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 каз-

ну затвора од најмање 6 месеци или за кажњи-
во дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Уверење да про-
тив лица није покренута истрага и да није 
подигнута оптужница издаје надлежни суд, а 
уверење да лице није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном 
органу издаје полицијска управа. Пријаву са 
доказима о испуњености свих услова из огласа 
(у оригиналу или у овереној фотокопији, сем 
лекарског уверења које подноси изабрани кан-
дидат), доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

нови с а д

оПштина 
СРемСки каРловци 
оПштинСка УПРава
21205 Сремски Карловци
Трг Бранка Радичевића 1
тел. 021/6853-038

Књиговођа главне књиге трезора

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша еко-
номска школа, положен стручни испит за рад 
у органима државне управе, 1 година радног 
искуства, услови из чл. 6 Закона о радним 
односима у државним органима.

Благајник - обрачунски радник - 
статистичар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
економска школа или гимназија, положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе, 1 година радног искуства, услови из 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима.

Извршилац за послове јавних 
набавки

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, правни 
или економски факултет, положен стручни 
испит за рад у органима државне управе, 1 
година радног искуства, услови из чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима о 
испуњавању услова огласа доставити на наве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

панчево

оПштина оПово 
оПштинСка УПРава
26204 Опово, Бориса Кидрича 10
тел. 013/681-030

Руководилац Одељења за 
привреду, развој и јавне набавке

УСЛОВИ: висока стручна спрема, природног 
или друштвеног смера, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе, три године 
радног искуства. Доказе о испуњавању пред-
виђених услова приложити у оригиналу или у 
овереној фотокопији: диплому или уверење 
о завршеној вишој школи, потврду о радном 
искуству, уверење о положеном државном 
стручном испиту, уверење да је кандидат 
држављанин РС, да је пунолетан, да има општу 
здравствену способност, да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање посло-
ва у Општинској управи. Доказ о испуњености 
услова у погледу опште здравствене способ-
ности изабрани кандидат ће доставити по 
коначности одлуке о избору, а пре доношења 
решења о пријему у радни однос. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас 
за заснивање радног односа“.

гРад ПанЧево 
гРадСка УПРава 
гРада ПанЧева 
СлУЖБа за 
заЈедниЧке ПоСлове
26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4

Радно место за подршку у 
припреми и извршењу годишњих 
програма месних заједница у 
насељеним местима
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: економски факултет, факултет за 
менаџмент или факултет организационих нау-
ка - VII/1 степен, 1 година радног искуства 
и положен стручни испит за рад у државним 
органима.

Радно место за израду пројеката
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: економски факултет, факултет за 
менаџмент, филозофски факултет, филолош-
ки факултет, факултет политичких наука или 
факултет организационих наука - VII/1 степен, 
1 година радног искуства, положен стручни 
испит за рад у државним органима, заврше-
не обуке за припрему и реализацију проје-
ката, познавање рада на рачунару и знање 
енглеског језика.

Радно место за правне послове 
из области локалног економског 
развоја
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: правни факултет - VII/1 степен, 2 
године радног искуства, познавање рада на 
рачунару и положен стручни испит за рад у 
државним органима.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Администрација и управа
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Координатор послова у Градском 
услужном центру
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема - IV степен, 
3 године радног искуства, положен стручни 
испит за рад у државним органима и позна-
вање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Општи услови: да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије, да је пунолетан, 
да поседује општу здравствену способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у Градској управи. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
услова у погледу општих и посебних услова 
из огласа, осим доказа о општој здравственој 
способности и положеном стручном испиту за 
рад у државним органима, подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „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 адресу: Градска управа 
Града Панчева, Трг краља Петра I 2-4.

сомбор

оПштинСка УПРава кУла
25230 Кула, Лењинова 11
тел. 025/751-158

Послови друштвене бриге о деци 
и породиљска одсуства
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 
34/01 и 39/02), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове за обављање послова: 
средња стручна спрема - IV степен друштве-
ног смера, положен државни стручни испит, 1 
година радног искуства у струци. Докази који 
се прилажу уз пријаву на оглас: кратка био-
графија кандидата, оригинал или фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или фото-
копија извода из матичне књиге рођених, уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу, оригинал или оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању, доказ о 
положеном државном стручном испиту и доказ 
о радном искуству од најмање 1 године. Рок 
за подношење пријава је 8 дана. Рок почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова за рад на наведеним 
пословима доставити на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

сремсКа митровица

оПштинСка УПРава 
оПштине инЂиЈа
22320 Инђија, Цара Душана 1
тел. 022/561-322

1. Послови извршења трезора
за рад у Одељењу за привреду и 
финансије, на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер), односно VII/1 степен 
стручне спреме, дипломирани економиста, 1 
година радног искуства, познавање рада на 
рачунару, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

2. Спремачица
за рад у Одељењу за општу управу и 
заједничке послове, на одређено време 
од 12 месеци

УСЛОВИ: Посебни услови: осмогодишња шко-
ла, неквалификовани радник, I степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат 
треба да испуњава и опште услове утврђене 
чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Уз пријаву и биографију кандидат 
подноси следеће доказе, у оригиналу или ове-
рену копију: доказ о завршеној одговарајућој 
стручној спреми; доказ о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне упра-
ве (за радно место под бр. 1); доказ о радном 
искуству (за радно место под бр. 1), извод из 
матичне књиге рођених (издат на новом обра-
сцу); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); уверење 
да 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 (уве-
рење издато од МУП-а-надлежна полицијска 
управа); копију личне карте и лекарско уве-
рење (за кандидата који буде изабран). Прија-
ве са потребним доказима о испуњавању наве-
дених услова, са назнаком: „Пријава на оглас“ 
(навести за које радно место), доставља се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, поштом на адресу: Општин-
ска управа Општине Инђија, Цара Душана 1, 
22320 Инђија или лично на шалтеру 1 пријем-
не канцеларије. Неблаговремене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве, уз које нису при-
ложени потребни докази, неће се разматрати.

сУботиц а

гРад СУБотица 
гРадСка УПРава 
СекРетаРиЈат за 
оПштУ УПРавУ и 
заЈедниЧке ПоСлове 
СлУЖБа за ПРоПиСе, 
Јавне наБавке и 
оПште ПоСлове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Заменик матичара - извршилац за 
издавање уверења из матичних 
књига у Градском услужном 
центру

УСЛОВИ: стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовном-научном пољу друштвено-хума-
нистичких наука, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не друштвеног смера и најмање три године 
радног искуства у струци, положен посебан 
стручни испит за матичара, положен државни 
стручни испит. Поред горенаведених посеб-
них услова, кандидати за заснивање радног 
односа на горенаведеном радном месту тре-
ба да испуњавају и следеће услове из чла-
на 6 Закона о радним односима у државним 
органима: да су држављани Републике Србије, 
да су пунолетни, да имају општу здравствену 
способност, да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве на оглас, са доказима 
о испуњавању свих горенаведених услова за 
заснивање радног односа, заинтересовани 
кандидати подносе поштом, на адресу: Град-
ска управа Суботица (Пријава на оглас), Трг 
слободе 1 или лично у Градски услужни цен-
тар Града Суботице (приземље), Трг слободе 
1. Документацију којом се доказује испуње-
ност услова из огласа кандидати подносе у 
оригиналу или као оверене фотокопије или 
ће се у противном сматрати да им је пријава 
непотпуна. Непотпуне и неблаговремено под-
нете пријаве неће бити узете у обзир прили-
ком одлучивања о избору кандидата.

www.nsz.gov.rs
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Ужице

гРад УЖице 
гРадСка УПРава за 
ПоСлове оРгана гРада, 
оПштУ УПРавУ и 
дРУштвене делатноСти
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови канцеларија градских 
управа
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
стручни испит, радно искуство 6 месеци.

Послови канцеларија градских 
управа и послови матичара, 
односно заменика матичара
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) у 
образовно-научном пољу друштвено-хуманис-
тичких наука, односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године друштвеног 
смера, положен стручни испит за рад у држав-
ним органима, положен стручни испит за мати-
чара и овлашћење за обављање послова мати-
чара, радно искуство од 1 године.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних усло-
ва, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене у чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државном органу: да је држављанин 
РС; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву са биографијом поднети следећа 
документа, у оригиналу или у овереној фото-
копији: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да кандидат 
није осуђиван; лекарско уверење; диплому о 
стеченој стручној спреми; радну књижицу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе Градској управи - Услужни центар, 
канцеларија бр. 12 или поштом препоруче-
но, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуна и неблаговремена докумен-
тација неће се узимати у разматрање.

гРад УЖице 
гРадСка УПРава за 
ПоСлове финанСиЈа, 
РаЧУноводСтва и 
ПРивРеде
31000 Ужице, Димитрија Туцовића 52
тел. 031/590-162

Послови евиденције имовине
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на студија-
ма другог степена из научне области друштвено-
хуманистичких наука или техничко-технолошких 
наука (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године - 
висока стручна спрема и положен стручни испит, 
радно искуство од 1 године.

Послови пореске евиденције
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економс-
ке струке, положен државни стручни испит и 
познавање рада на рачунару, радно искуство 
од 1 године.

Послови пољопривреде и 
водопривреде
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на сту-
дијама другог степена из области техничко-
технолошких наука (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године - висока стручна спрема, 
дипломирани пољопривредни инжењер, дип-
ломирани инжењер агрономије или дипломи-
рани шумарски инжењер и положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, радно 
искуство од 1 године.

Послови за област привреде и 
комуналне делатности
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена из области економске науке 
(дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године - висока 
стручна спрема, економске струке и положен 
стручни испит, познавање рада на рачунару, 
радно искуство од 3 године.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних усло-
ва, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене у чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државном органу: да је држављанин 
РС; да има општу здравствену способност; 
да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу. 
Уз пријаву са биографијом поднети следећа 
документа, у оригиналу или у овереној фото-
копији: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да кандидат 
није осуђиван; лекарско уверење; диплому о 
стеченој стручној спреми; радну књижицу. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Пријаве се 
подносе Градској управи - Услужни центар, 
канцеларија бр. 12 или поштом препоруче-
но, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“. Непотпуна и неблаговремена докумен-
тација неће се узимати у разматрање.

ваљево

оПштинСка УПРава 
мионица
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/3422-020

Стручни сарадник за борачко-
инвалидску заштиту, грађанска 
стања и породиљска боловања
у Одељењу за општу управу Општинске 
управе Мионица

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије), 
специјалистичке струковне студије, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, друштвеног смера; положен 
стручни испит и најмање 12 месеци радног 
искуства. Поред наведеног услова, кандида-
ти морају испуњавати и опште услове из чл. 6 
Закона о радним односима у државним органи-
ма. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на горенаведену адресу.

иСПРавка дела оглаСа 
гРадСка УПРава за 
дРУштвене делатноСти, 
финанСиЈе, имовинСке и 
инСПекциЈСке ПоСлове 
гРада ваЉева
14000 Ваљево, Карађорђева 64
тел. 014/294-781

Оглас објављен 03.04.2013. године у пуб-
ликацији „Послови“, исправља се за рад-
но место: комунални испектор, у погле-
ду броја извршилаца, тако што уместо: 1 
извршилац, треба да стоји: 2 извршиоца. 
У осталом делу оглас је непромењен.

врање

ПоништеЊе дела оглаСа 
оПштина БУЈановац 
оПштинСка УПРава
17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Оглас објављен 20.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: приправник у Одељењу за 
инспекцијске послове. Остали део огласа 
је непромењен.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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центаР за СоциЈални Рад
17500 Врање, Задарска 2
тел. 017/423-905

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педа-
гошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив: дипломирани социјал-
ни радник, најмање пет година радног иску-
ства у струци, да поседује организаторске спо-
собности, да се против њега не води кривични 
поступак, односно да није осуђиван за кри-
вично дело које га чини неподобним за оба-
вљање функције директора Центра. Кандидат 
за директора Центра, уз прописану конкурсну 
документацију, подноси програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Уз пријаву 
на конкурс кандидат прилаже: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, доказ о радном искуству у 
струци, лекарско уверење о здравственој спо-
собности, уверење да није под истрагом, нити 
да је против њега подигнута оптужба и да се 
не води кривични поступак (уверење основног 
и вишег суда), уверење да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање функције 
директора Центра, програм рада за мандатни 
период. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса подносе се на горенаведену 
адресу, у року од 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“, у запечаћеним 
ковертама, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

 Трговина и услуге

WIENER STADTISCHE 
оSIGURANJE
26000 Панчево, Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних 
осигурања
10 извршилаца - Панчево, Вршац, 
Зрењанин

Ви сте прави кандидат за нас, уколико испуња-
вате следеће услове: имате завршену средњу, 
вишу или високу школу, релевантно радно 
искуство у продаји осигурања, изражене про-
дајне и организационе способности, отворе-
ни сте за нове изазове, креативни и флекси-
билни, друштвени, комуникативни и спремни 
за рад у различитим ситуацијама, волите да 
радите у тиму, активно користите МS Оffice.

Ваше дужности су: недељно извештавање 
менаџера за продају животних осигурања о 
раду групе, успостављање пословних конта-
ката, увећање портфеља осигурања, изра-
да понуда и полиса осигурања са пратећом 
документацијом, наплата премије осигурања, 
рад на изменама и допунама уговора о осигу-
рању, као и обнављање уговора о осигурању, 
редовно посећивање клијената, упознавање 
са њиховим потребама и проширење сарадње, 
пријем изјава уговарача осигурања, односно 
осигураника.

Нудимо Вам: радни однос у успешној интер-
националној компанији, лидеру у пословима 
животних осигурања, тренинг и обуку, свако-
дневно усавршавање и стицање нових знања 
и вештина, загарантовану добру зараду са 
адекватним вредновањем рада и резултата 
рада, добро организовано радно окружење, 
могућност брзог и перманентног напредовања 
у каријери. 

Уколико сте заинтересовани, пошаљите нам 
биографију на е-mail: а.paunovic@wiener.cо.rs, 
са назнаком града за који конкуришете.

„ПлатонеУм“ доо
21000 Нови Сад, Пионирска 4
тел. 021/6338-099
е-mail: platoneum@gmail.com

Комерцијалиста за пласман 
књига путем електронских 
медија

УСЛОВИ: VII/1, VI/1, V или IV степен струч-
не спреме у било ком занимању; познавање 
рада на рачунару на графичким програми-
ма за дизајн, ЕCDL; знање енглеског језика - 
средњи ниво; возачка дозвола „Б“ категорије. 
Предвиђен је пробни рад 12 месеци. Пријаве 
слати мејлом. Оглас је отворен до 30.04.2013. 
године.

доо „тРавелмед“
18000 Ниш - Медијана
Трг Павла Стојковића 1/1
тел. 018/200-760
е-mail: hr@travelmed.gr

Референт у call центру
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани економиста, добро познавање мађарског 
и енглеског језика, МS Оffice пакет, возачка 
дозвола „Б“ категорије. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

доо „нС Унион теХника“
21000 Нови Сад
Мирослава Продановића Мицка 6
е-mail: оffice@nsunion.cо.rs

Менаџер продаје разервних 
делова

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, 
техничког смера, активно знање енглеског 
језика, пожељно знање немачког језика, 
познавање рада на рачунару (МS Оffice, 
АutoCAD), возачка дозвола „Б“ категорије 
(активан возач), пожељно претходно искуство 
на продаји резервних делова за радне маши-
не или теретна возила. Пријаве слати до 
23.04.2013. године. На разговор ће бити поз-
вани само кандидати који уђу у ужи избор.

доо „нУмеРа“ тП
21000 Нови Сад, Змај Јовина 26
тел. 021/6621-748
е-mail: info@numera.rs

Шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, шивач, 
радно искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец.

Кројач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кројач, 
пробни рад 1 месец.

тР „меРица +“
11000 Београд
Драгослава Срејовића 62

Радник на припреми брзе хране, 
роштиљџија

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме, рад 
се обавља у објекту на Старом граду, Васина 5.

ЈП РадиодифУзне 
делатноСти 
Радио „БаЧка“
21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 4
тел. 021/771-444

Сниматељ тона

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро-
техничар ТТ водова, познавање словачког 
језика, искуство на одржавању радијске тех-
нике, познавање радио-студијске опреме.
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„тРиглав оСигУРаЊе” адо
18000 Ниш, 7. јули 25/6
тел. 018/244-001

Заступник продаје осигурања на 
терену
(Сурдулица и друга места)
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV - VII степен, образовни про-
фил/звање, смер нису битни, као ни радно 
искуство; потребна комуникативност, умеће 
убеђивања, елоквентност. Оглас је отворен 
до попуне радних места. Разговор са кандида-
тима одржаће се 26.04.2013. године, са поче-
тком у 10,00 часова, у просторијама испоставе 
Националне службе за запошљавање у Сурду-
лици, Томе Ивановића 2а.

„теРа кеРамика” доо
24000 Суботица, Карађорђев пут 81
тел. 024/687-010
e-mail: terakeramika@open.telekom.rs

Продавац
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен стручности, трговачке 
или економске струке, основи рада на рачуна-
ру, мађарски језик - средњи ниво, рад у сме-
нама. Пожељно: пол мушки, до 35 година ста-
рости. Могућност заснивања сталног радног 
односа. Радне биографије слати мејлом или се 
јавити на горенаведени број телефона, у вре-
мену од 08,00 до 15,00 часова. Особа за кон-
такт: Зорица Острогонац. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања.

„екоСтеП ПетРол” доо
21000 Нови Сад/Степановићево
Војводе Степе Степановића 2
e-mail: srdjan.stosic@ekosteppetrol.com

Точилац горива - касир
на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, точи-
лац горива на бензинској пумпи, касир у 
малопродајном објекту; основна информатич-
ка обука (Wоrd, Windows, Еxplorer, Оutlook); 
енглески језик-почетни ниво; основно позна-
вање рада на фискалној каси, пробни рад 
1-2 недеље; рад у сменама; ноћни рад; место 
рада: Сомбор. Рок за пријаву је до попуне рад-
ног места.

ветеРинаРСка Станица 
СмедеРево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на 
одређено време, за рад у Смедереву

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

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

„MICROFINANCE 
GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11г/16

Банкарски саветник

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, еко-
номски смер, познавање маркетинга, позна-
вање рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ 
категорије, знање енглеског језика (средњи 
ниво), пробни рад 6 месеци. Пријаве слати 
на е-mail: z.vukailovic@mfg.rs, до 31.05.2013. 
године.

WIENER STADTISCHE 
оSIGURANJE аDо BEOGRAD
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1
e-mail: m.vukadinovic@wiener.cо.rs

Заступник за продају животног 
осигурања
на одређено време, за рад у Сомбору
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ски техничар, матурант гимназије; VI степен 
стручне спреме, економиста, правник; продаја 
полиса животног осигурања, без радног иску-
ства, основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - 
почетни ниво. Слање пријава је до 30.04.2013. 
године поштом или мејлом. Јављање кандида-
та на број телефона: 060/1006-333. Особа за 
контакт: Марко Вукадиновић.

HUNTER - LUCK
25000 Сомбор, Васе Пелагића 1
тел. 062/323-284
e-mail: а.z.petrovic@gmail.com

Продаја туристичких аранжмана
на одређено времe

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, еко-
номиста за финансије, рачуноводство и бан-
карство; VI/1 степен стручне спреме, еко-
номиста за туризам и виши угоститељ; VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани еко-
номиста за туризам и угоститељство и дило-
мирани туризмолог; радно искуство 36 месе-
ци; возачка дозвола „Б“ категорије; лиценца 
туристичког водича; основна информатичка 
обука (Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); 
енглески језик-средњи ниво. Рок за пријаву је 
до 30.04.2013. године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„финагРо” доо Рашка
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и 
евиденција процеса производње у млекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техно-
лог прераде млека, најмање 12 месеци рад-
ног искуства у струци, пожељно поседовање 
лиценце HASAP (HACCP), рад у сменама, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана.

Технолог производње у пекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и 
евиденција процеса производње у пекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, техно-
лог производње хлеба, пецива и тестенина, 
најмање 12 месеци радног искуства у стру-
ци, пожељно поседовање лиценце HASAP 
(HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана.

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

водоПРивРедно 
дРУштво „дУнав“ ад
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 21
тел. 021/7550-510
е-mail: оffice@vddunav.rs

Интерни ревизор

УСЛОВИ: висока стручна спрема, радно искуство 
на пословима екстерне ревизије финансијских 
извештаја или интерне ревизије у трајању од три 
године или радно искуство у трајању од пет годи-
на на пословима рачуноводства; положен испит 
за стицање звања овлашћеног интерног ревизора 
(сертификат од стране Коморе овлашћених реви-
зора), ранија неосуђиваност за кривична дела 
која чине кандидата неподобним за обављање 
ових послова. Пријаве са биографијом, доказом 
о пребивалишту, о завршеном школовању и 
фотографијом слати поштом или електронским 
путем, на наведене адресе, са назнаком: „Прија-
ва на оглас“. Оглас је отворен до попуне радног 
места. Кандидати који буду испуњавали услове 
огласа биће позвани на разговор.

ЈкП „Падина“
26215 Падина, Трг ослобођења 9

Радник на водоводу

УСЛОВИ: Радни однос се заснива на неодређе-
но време, предвиђен је пробни рад од три месе-
ца. Поред услова предвиђених законом, канди-
дати уз пријаву, својеручно потписану, треба 
да доставе следеће доказе: уверење о општој 
здравственој способности, фотокопију личне 
карте - уредно оверену, уверење о држављан-
ству Републике Србије - на важећем обрасцу, 
доказ о стручној спреми - КВ или средња стручна 
спрема, у оригиналу или у овереној фотокопији, 
фотокопију радне књижице - уредно оверену, 

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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где се види да кандидат има најмање шест месе-
ци радног искуства у струци. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве доставити 
лично или поштом, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

„JOB“ DOO
11000 Београд, Батутова 10
тел. 011/2408-501, 4125-473
www.јоbbgd.com

Асистент менаџера продаје
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен факултет било ког смера.

Менаџер интегрисаних ризика 
(БЗР и ЗОП)
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер свих профила; предност 
ће имати кандидати са положеним стручним 
испитима из БЗР и ЗОП.

Менаџер за преглед и 
испитивање опреме за рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са поло-
женим стручним испитом о практичној оспо-
собљености за обављање послова прегледа и 
испитивања опреме за рад и радним искуством 
на овим пословима од најмање 3 године, дип-
ломирани инжењер техничке струке.

ОСТАЛО: Биографије слати на е-mail: оffice@
јоbbgd.com.

TRаYаL KORPORACIJA
37000 Крушевац
Милоша Обилића бб
тел. 037/422-328

Водећи дефектатор машинског 
одржавања
за рад у фабрици гума за двоточкаше 
и унутрашњих гума - Ћићевац, на 
одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI или VII степен машинске струке; 
предност имају кандидати који живе у близини 
Ћићевца. Молбе са пратећом документацијом 
(кратка биографија, број телефона, адреса, 
фотокопија дипломе) послати поштом на горе-
наведену адресу, са назнаком радног места за 
које се конкурише. Неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

Водећи технолог
за рад у фабрици гума за двоточкаше и 
унутрашње гуме - Ћићевац, 
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен хемијске или 
гумарске струке; предност имају кандидати 
који живе у близини Ћићевца. Молбе са пра-
тећом документацијом (кратка биографија, 
број телефона, адреса, фотокопија дипломе) 
послати поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не.

    Mедицина

здРавСтвени 
центаР кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимацијом

Опис посла: послови специјалисте анестезије 
са реанимацијом у Служби за поликлиничку 
делатност.

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

ПоништеЊе оглаСа 
УнивеРзитетСка 
деЧЈа клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 06.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: доктор медицине, на 
одређено време - 1 извршилац.

ПоништеЊе оглаСа 
УнивеРзитетСка 
деЧЈа клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Оглас објављен 20.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: медицинска сестра-техни-
чар, на одређено време - 1 извршилац.

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, медицин-
ска школа - педијатријског или општег смера; 
положен стручни испит. Кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку био-
графију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију радне књижице. Пријаве 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“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

дом здРавЉа леБане
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен струч-
ни испит. Документација: писана пријава на 
оглас са краћом биографијом, оверена фото-
копија дипломе о завршеном факултету, уве-
рење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству и потврда да се против лица не води 
судски поступак и да није осуђивано. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За оглас“.

дом здРавЉа гРоцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: завршен 
медицински факултет - VII/2 степен стручне 
спреме, положен стручни испит, положен спе-
цијалистички испит из радиологије. Заинтере-
совани кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о положеном специјалистич-
ком испиту; диплому о положеном стручном 
испиту; фотокопију личне карте; кратку био-
графију. Како достављену документацију не 
враћамо кандидатима, иста не мора бити ове-
рена. Одлука о избору кандидата биће обја-
вљена на огласној табли Дома здравља, а 
информације се могу добити у правно-кадров-
ској служби Дома здравља. Оглас је отворен 
до попуне радног места. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу или непосредно у кан-
целарији писарнице Дома здравља Гроцка. 
Пријаве пристигле мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у раз-
матрање.

Грађевинарство и индустрија / Медицина

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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здРавСтвени центаР 
СУРдУлица
17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-081

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, положен стручни испит.

Медицинска сестра општег смера
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
медицинска школа-општи смер, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Потребна документација: овере-
на фотокопија дипломе, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, венчаних (за кан-
дидате који су мењали презиме), уверење 
Националне службе за запошљавање да се 
кандидат налази на евиденцији, лекарско уве-
рење (изабрани кандидат прилаже пре закљу-
чивања уговора о раду).

„днк лаБ” ПРиватна  
лаБоРатоРиЈа за 
медицинСкУ БиоХемиЈУ
34000 Крагујевац, Црвеног крста 7/24
e-mail: info@dnklab.rs

Биохемичар

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, 
смер медицинска биохемија или медицински 
факултет-лекар специјалиста клиничке биохе-
мије; познавање рада на рачунару; пожељно 
знање енглеског језика; предност имају канди-
дати са радним искуством у струци.

Лабораторијски техничар
за 50% радног времена (на неодређено 
или одређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња или виша меди-
цинска школа; искуство у лабораторијском 
раду, као и на пословима пријема пацијената 
и венепункције; познавање рада на рачунару; 
потребно радно искуство од најмање 1 године.

ОСТАЛО: CV слати на e-mail: info@dnklab.rs 
или поштом, на горенаведену адресу, најкас-
није до 15.05.2013. године.

дом здРавЉа
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Специјалиста ортопедије вилице 
и зуба
са половином радног времена, на 
одређено време од 6 месеци

Опис послова: обавља специјалистичке пре-
гледе вилица и зуба код деце и утврђује 
потребу за израду ортопедских апарата; оба-
вља анализу свих ортодонских, мобилних и 
фиксних модела и одређује њихову терапију; 
обавља коректуру израђених ортопедских апа-
рата; ради и друге послове своје струке.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, 
потребно је испуњавати и следеће услове: 
завршен стоматолошки факултет и положен 
специјалистички испит из ортопедије вилице и 
зуба. Потребна документација: оверена фото-
копија дипломе о завршеном стоматолошком 
факултету, оверена фотокопија уверења о 
положеном специјалистичком испиту из орто-
педије вилице и зуба, оверена фотокопија 
лиценце, извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци) или оверена фото-
копија. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за специјалисту ортопедије вилице и 
зуба“.

дом здРавЉа ковин
26220 Ковин, Трг ослобођења 4
тел. 013/741-464, 743-203
е-mail: dzkovin@hotmail.com

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена виша или средња меди-
цинска школа и положен стручни испит. Уз 
пријаву се подноси: кратка биографија и дока-
зи о испуњености услова конкурса (у неовере-
ним фотокопијама). Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или 
донети лично у канцеларију бр. 57 Одсека за 
правне послове, на другом спрату. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ПоништеЊе оглаСа 
зУ дом здРавЉа 
„БаЧки ПетРовац“
21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 6
тел. 021/780-094

Оглас објављен 20.03.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

дом здРавЉа леБане
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Медицински техничар
за рад у Бошњацу, на одређено време 
до повратка одсутног радника са 
вршења јавне функције

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња меди-
цинска школа - општи смер; положен струч-
ни испит. Документација: писана пријава на 
оглас са краћом биографијом; оверена фото-
копија дипломе о завршеној школи; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству; 
потврда да се против лица не води судски 
поступак и да није осуђивано. Рок за прија-
ву је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За оглас“.

„DIA LAB“ POLIKLINIKA
11000 Београд, Радослава Грујића 1
тел. 063/231-879
е-mail: dusicadialab@gmail.com

Лабораторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, 
виши медицинско-лабораторијски техни-
чар или медицинско-лабораторијски техни-
чар; возачка дозвола „Б“ категорије; основна 
информатичка обука; енглески језик-средњи 
ниво; положен стручни испит; једно лице 
са 6 месеци радног искуства, а друго без 
радног искуства. Пријаве слати на е-mail: 
dusicadialab@gmail.com или се јавити на броје-
ве телефона: 063/231-879 и 011/3830-188; 
достављање радних биографија на увид.

дом здРавЉа 
„др милоРад влаЈковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-182

Специјалиста педијатрије
за рад у Служби за задравствену 
заштиту жена, деце и омладине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
завршена специјализација из педијатрије и 
положен стручни испит. Уз пријаву поднети: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној специјализацији из 
педијатрије, оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценце, радну биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на наведену адресу или 
лично доставити у писарницу Дома здравља 
Барајево.

пословни центри нсЗ

Подршка у реализацији 
предузетничке идеје

Медицина
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завод за Биоциде и 
медицинСкУ екологиЈУ
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255, 3554-132
тел/факс: 011/3054-044

Лабораторијски техничар
на одређено време до 3 месеца

Опис послова: лабораторијски послови у лабо-
раторији за испитивање зооноза и трасмисив-
них заразних болести и биолошке ефикасности 
дезинфицијенаса и антисептика.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска школа, лабораторијски техничар, положен 
стручни испит. Уз пријаву се подноси: био-
графија и докази о испуњености услова кон-
курса у неовереним фотокопијама. Пријаве са 
траженим прилозима достављају се на адресу 
Завода. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

клиниЧко-БолниЧки 
центаР „звездаРа“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-333
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра-техничар 
за Клиничко одељење за 
хематологију и онкологију 
Клинике за интерне болести

УСЛОВИ: завршена виша медицинска или 
висока здравствена струковна школа или 
средња медицинска школа (VI или IV степен 
стручне спреме) општег смера, оверена фото-
копија дипломе, оверена фотокопија о поло-
женом стручном испиту, извод из евиденције 
Националне службе за запошљавање, потвр-
да о дужини радног стажа, након положеног 
стручног испита (оверена фотокопија радне 
књижице), потребна препорука претходне 
здравствене установе у којој је стаж остварен. 
Пријаве са биографијом и овереним фото-
копијама доказа о испуњавању захтеваних 
услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс ради пријема у радни однос“. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Учесници у огласу писмено ће 
бити обавештени о резултатима.

дом здРавЉа леБане
16230 Лебане, Цара Душана 70
тел. 016/843-345

Медицински техничар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на средња медицинска школа општег смера; 
положен стручни испит. Уз пријаву достави-
ти: писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; уверење о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; потврду да се против 
лица не води судски поступак и да није осуђи-
вано. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве са документацијом слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

геРонтолошки центаР 
У вРшцУ
26300 Вршац, Балканска бб
тел. 013/833-411

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава следеће услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у обла-
сти правних, педагошких и андрагошких нау-
ка, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука; најмање 5 година радног 
искуства у струци; да има општу здравствену 
способност; уверење да се против кандидата 
пред основним судом и вишим судом не води 
истрага, истражне радње по чл. 435 ЗКП-а, 
нити кривични поступак по оптужници или 
оптужном предлогу који није правоснажно 
окончан; програм рада Геронтолошког цен-
тра за наредни мандатни период. Кандидат 
за директора, уз пријаву на конкурс, дужан је 
поднети фотокопије исправа оверене у суду 
или општини, којима доказује да испуња-
ва прописане услове, као и програм рада за 
мандатни период од 4 године на који се врши 
избор. Изборни поступак спроводи Управни 
одбор Геронтолошког центра у Вршцу. Прија-
ва се подноси Управном одбору Геронтолош-
ког центра у Вршцу, на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.
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ЗАКОН О 
ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у  

радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима 
прописаним законом и ако:
1)  има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом 
и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 
Србије.

Када се образовно-васпитни рад 
остварује на језику националне 
мањине, осим услова из става 1 овог 
члана, лице мора да има и доказ о 
знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана дока-
зују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из ста-
ва  1, тач. 1) и 4) и става 2 овог чла-
на подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1. тачка 3) овог члана приба-
вља 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 под-
вргне лекарском прегледу у надлеж-
ној здравственој установи.
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ПоништеЊе дела оглаСа 
ош „Јанко катиЋ“
11453 Рогача, Космајска 153
тел. 011/8255-021

Оглас објављен 30.01.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник физике, са 30% 
радног времена. За остала радна места 
оглас је непромењен.

ПоништеЊе конкУРСа 
УнивеРзитет У БеогРадУ 
фаРмацеУтСки 
факУлтет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Конкурс објављен 10.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: ванредни професор за ужу 
научну област Медицинска биохемија, на 
период од 5 година - 2 извршиоца. Оста-
ли део конкурса је непромењен.

гРаЂевинСки факУлтет 
УнивеРзитета У 
БеогРадУ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Инжењерска геометрија 
- теорија, геометријска обрада и 
презентација у грађевинарству

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из уже научне области којој припада наставни 
предмет. Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Грађевинског факулте-
та Универзитета у Београду. Уз пријаву доста-
вити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак научних радова и оверен препис 
дипломе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

УнивеРзитет У БеогРадУ 
СаоБРаЋаЈни факУлтет
11000 Београд, Војводе Степе 305

Расписује конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа:

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Ваздухопловна превозна 
средства
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Друмски и градски транспорт 
робе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука.

Асистент за ужу научну област 
Превентива и безбедност у 
саобраћају
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Управљање, менаџмент, 
економика и маркетинг у 
железничком саобраћају
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом Саобраћај-
ног факултета. Рок за пријављивање је 15 
дана. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, дипломе, списак 
радова и радове) доставити на адресу Факул-
тета.

УнивеРзитет УметноСти 
У БеогРадУ 
факУлтет ликовниХ 
УметноСти
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник енглеског језика
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају 
лица која испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању, Законом о раду 
и Статутом Факултета и имају способност за 
рад у настави. Кандидати уз пријаву прилажу 
оверене фотокопије: дипломе о завршеним 
редовним студијама, биографију, библиогра-
фију, списак радова на формулару који се 
може добити у секретаријату Факултета. Кан-
дидати су дужни да на расписани конкурс под-
несу радове из одговарајуће области. Пријаве 
са прилозима подносе се Факултету ликовних 
уметности у Београду, Рајићева 10, у времену 
од 10,00 до 13,00 сати, у року од 15 дана од 
дана објављивања. Информације на број теле-
фона: 011/2181-214.

ош „зага маливУк“
11000 Београд
Грге Андријановића 18

Наставник физике
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Кандидат треба да посе-
дује одговарајућу стручну спрему предвиђену 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат треба 
да испуњава услове прописане чл. 8 и чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011): да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; држављанство Републике Србије; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидат је дужан да достави: ове-
рену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије и извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) иза-
брани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавља школа службеним путем. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти у поступку избора кандидата. Рок за слање 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

ош „РУЂеР БошковиЋ“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник физичког васпитања
за рад са ученицама (наставник 
женског пола), на одређено време до 
краја школске године, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факул-
тет спорта и физичког васпитања. Кандидат 
треба да испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). 
Предност имају кандидати женског пола. Био-
графије слати искључиво на e-mail: konkurs@
boskovic.еdu.rs, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања. Кандидати коју уђу у ужи избор нак-
надно ће доставити осталу потребну докумен-
тацију.
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УнивеРзитет У БеогРадУ 
фаРмацеУтСки факУлтет
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу 
научну област Медицинска 
биохемија
за рад на Факултету, на период од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука, завршен фармацеутски факултет 
и остали услови предвиђени одредбама Закона о 
високом образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса (у складу са Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Ста-
тутом Фармацеутског факултета и Правилником о 
ближим условима избора у звање наставника на 
Фармацеутском факултету), подносе се у року од 
15 дана од дана објављивања.

УнивеРзитет „Унион“ 
факУлтет СценСкиХ и 
ПРимеЊениХ УметноСти 
академиЈа леПиХ 
УметноСти
11000 Београд, Таковска 49а

Избор у наставничка звања:

Уже научне области: Историјске 
науке, Информатика, Књижевност, 
Страни језици (енглески и 
италијански), Филозофија, 
Социолошке науке, Психолошке 
науке, Политичке науке, 
Педагошке науке, Менаџмент, 
Бизнис, Журналистика, Култура, 
Медији, Комуникологија, Пословна 
информатика, Економија, 
Маркетинг, Интелектуална својина, 
Музичка теорија, Теорије уметности

УСЛОВИ: доктор наука, референце за избор у 
наставничко звање (најмање пет), способност 
за наставни рад.

Уже уметничке области: Цртање и 
сликање (Сликарство), Графика, 
Вајарство, Дизајн комуникација, 
Унутрашња архитектура, 
Конструкције, Костим, Глума, 
Сценске кретње, Драмске 
уметности, Уметничка продукција, 
Клавијатурни инструменти, 
Певање, Музички састави, 
Уметнички пројекти и пракса

УСЛОВИ: магистар уметности или високо образо-
вање првог степена и (призната уметничка дела/
уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности/изузетна уметничка дела 
која су значајно утицала на развој културе и умет-
ности), референце за избор у наставничко звање 
(најмање пет), способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове утврђене Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08, 44/2010) и Статутом АЛУ. Прија-
ве са пратећим прилозима подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања, на адресу: 
Београд, Таковска 49а.

УгоСтитеЉСко 
тУРиСтиЧка школа
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања
за рад у школској радионици
2 извршиоца

Наставник агенцијског и 
хотелијерског пословања
за рад у школској радионици, са 65% 
радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста; дипломи-
рани туризмолог; дипломирани географ-тури-
змолог; дипломирани географ (туризмолог).

Наставник куварства са 
практичном наставом
2 извршиоца

УСЛОВИ: виши стручни радник технологије 
куварства; виши угоститељ ако има претходно 
завршен IV степен угоститељско-туристичке 
струке, за занимање: техничар кулнинар или 
кувар; гастролог; менаџер хотелијерства, смер 
гастрологија; виши стручни радник-комер-
цијалист угоститељства који је стекао и обра-
зовање за кулинарског техничара или кувара; 
виши стручни радник угоститељске струке, 
занимање: кулинарство; менаџер хотелијер-
ства, смер гастролог.

ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање 
утврђено чл. 8, 120 и 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама. Поред општих услова 
прописаних Законом о раду, кандидати треба 
да испуњавају и услове из Закона о основама 
система образовања и васпитања, Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама и Правилника о систематизацији рад-
них места у Угоститељско-туристичкој школи у 
Београду. Пријаве са доказима о испуњености 
услова (оверене фотокопије, не старије од 6 
месеци) - диплома о стеченом степену струч-
не спреме, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и уверење суда да 
кандидат није под истрагом, као и CV са крат-
ком биографијом и прегледом кретања у служ-
би, доставити на наведену адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

УнивеРзитет У БеогРадУ 
аРХитектонСки факУлтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за ужу 
научну, односно уметничку област 
Архитектонско пројектовање 
и савремена архитектура, на 
Департману за архитектуру
избор се врши на одређено време од 
пет година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђе-
ни су чл. 65 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење, 97/08, 44/2010 и 93/12), Стату-
том Универзитета у Београду („Гласник УБ“, 
бр. 131/06, 140/07, 143/08, 150/09, 160/11 и 
162/11) и Статутом Факултета („Сл. билтен 
АФ“, бр. 80/08, 84/2010, 88/12 и 89/12-пре-
чишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05 и 61/05). Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, оверене копије 
диплома, оверена копија уверења о држа-
вљанству, списак радова и остала пратећа 
документација), доставити на адресу Факул-
тета, са назнаком: „За конкурс“. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања.

УнивеРзитет У БеогРадУ 
медицинСки факУлтет
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-352

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина 
(хематологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина 
(ендокринологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Интерна медицина 
(кардиологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија 
са анестезиологијом 
(анестезиологија са 
реаниматологијом)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Наука и образовање
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Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 
анестезиологијом (грудна 
хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Радиологија

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Офталмологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну 
област Интерна медицина 
(геронтологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологјом 
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година
3 извршиоца

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 
(општа хирургија-
кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Медицина и друштво
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Анатомија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Патологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, меди-
цински факултет; општи и посебни услови 
предвиђени Законом о високом образовању и 
Статутом Медицинског факултета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу за кли-
ничке наставне предмете подносе доказ о рад-
ном односу на клиници која је наставна база 
Медицинског факултета у Београду. Прија-
ве са документацијом о испуњавању услова 
конкурса (у складу са Статутом Медицинског 
факултета и Правилником о начину и поступу-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду), подно-
се се писарници Медицинског факултета, на 
наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

ош „коСта аБРашевиЋ“
11231 Београд, 13. октобра 82
тел. 011/8041-792

Наставник изборног предмета 
Свакодневни живот у прошлости
рад у две смене, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: образовање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима; да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, лично или поштом, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс“, 
на адресу школе. Уз пријаву на конкурс подне-
ти: биографију, оверене фотокопије (не ста-
рије од шест месеци) доказа о одговарајућем 
образовању и уверење о држављанству. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „иван гУндУлиЋ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа; психичка, физичка и здравствена спо-
собност; држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца или за кривично 
дело против достојанства личности и морала.

оСновна школа 
„влада оБРадовиЋ 
камени“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75

Педагог
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву доставити: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, фотокопију личне 
карте са пријавом пребивалишта, краћу био-
графију са кретањем у служби. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа. Проверу психофизичких спо-
собности врши надлежна служба за запошља-
вање, а организује школа. Пре закључења 
уговора о раду кандидат је дужан да достави 
доказ о здравственој способности (лекарско 
уверење).

земУнСка гимназиЈа
11080 Земун, Градски парк 1
тел. 011/3162-680

Наставник хемије

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање, према Правилнику о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Просветни гласник-Службени гласник 
РС“, бр. 5/90, 5/91...7/2008) и чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизова-
них поступака, а према терминима које она 
одреди); држављанство РС. Лекарско уверење 
да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
прибавља школа. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству РС; 
оригинал или оверену фотокопију потврде да 
лице има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

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
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кРиминалиСтиЧко 
ПолициЈСка академиЈа
11080 Земун, Цара Душана 196

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Безбедносне 
науке - Национална безбедност

УСЛОВИ: завршене основне студије - крими-
налистичко-полицијска академија, правни 
факултет, факултет политичких наука или 
факултет безбедности, студент докторских 
студија или магистар наука коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам и који показује смисао 
за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Безбедност 
у ванредним ситуацијама 
- Безбедност у ванредним 
ситуацијама

УСЛОВИ: завршене основне студије - крими-
налистичко-полицијска академија, полицијска 
акдемија, факултет техничко-технолошких 
наука или факултет безбедности, студент док-
торских студија или магистар наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, који 
је претходне нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова тре-
ба да испуњава и услове предвиђене одредба-
ма Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 
93/12) и Статутом Криминалистичко-полицијс-
ке академије. Кандидат уз пријаву прилаже: 
биографију; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
да није под истрагом (да није старије од шест 
месеци), диплому, односно уверење о високој 
стручној спреми; диплому или уверење о сте-
ченом одговарајућем стручном, академском, 
односно научном називу; списак научних и 
стручних радова, као и по један примерак тих 
радова. Пријаве са биографијом и траженим 
доказима о стеченом образовању достављају 
се Криминалистичко-полицијској академији, у 
року од 8 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу. Пријаве поднете по истеку 
рока и пријаве без потребних доказа неће се 
разматрати.

УнивеРзитет У БеогРадУ 
Биолошки факУлтет
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Редовни професор за ужу научну 
област Физиологија животиња и 
човека
на Катедри за упоредну физиологију 
и екофизиологију, у Институту за 
физиологију и биохемију

Ванредни професор за ужу 
научну област Морфологија, 
систематика и филогенија 
животиња
на Катедри за зоологију бескичмењака 
и ентомологију, у Институту за 
зоологију, на одређено време од 5 
година

Ванредни професор за ужу 
научну област Физиологија и 
молекуларна биологија биља
на Катедри за физиологију биља, у 
Институту за ботанику и Ботаничкој 
башти „Јевремовац“, на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из науч-
не области за коју се бира; непостојање сме-
тње из чл. 62 став 4 Закона о високом образо-
вању и остали услови утврђени чл. 64 Закона о 
високом образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком и сепа-
ратима научних и стручних радова доставити 
архиви Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања.

ош „младоСт“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник информатике и 
рачунарства
са 16 сати радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
према чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и одредбама Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи; 
држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити оверене фотокопије тра-
жене документације о испуњености услова 
конкурса.

ош „воЖд каРаЂоРЂе“
11276 Јаково, Бољевачка 2
тел. 011/8416-439

Спремачица
на одређено време до повратка 
запослене одсутне ради неге детета по 
основу хранитељства

УСЛОВИ: завршена основна школа. У рад-
ни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања, поседовање здравствене 
способности (лекарско уверење), држављан-
ство Републике Србије, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству). Одлуку 
о избору кандидата директор ће донети у року 
од 30 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава. Пријаве слати на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

БалетСка школа 
„лУЈо давиЧо“
11000 Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/3221-815

Наставник класичног балета
2 извршиоца

Наставник класичног балета
са 80% радног времена

Наставник репертоара класичног 
балета
са 75% радног времена

Наставник сценско народних 
игара

Наставник игара 20. века 
(плесови)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Врста и висина стручне спреме пре-
ма Правилнику о изменама и допунама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/01, 3/03, 11/04, 
5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/11), 
односно према чл. 8 и 121 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/11). Кан-
дидати треба да испуњавају и услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/11). Предвиђена је претходна провера рад-
них способности - аудиција за сва радна места. 
Кандидати уз пријаву прилажу: краћу биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и учени-
цима прилаже изабрани кандидат, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

аРХитектонСка 
теХниЧка школа
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/2412-127
e-mail: аts@аts.еdu.rs

Наставник теоријске наставе за 
уже стручне предмете
на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипло-
мирани грађевински инжењер. Кандидати су 
дужни да доставе следеће доказе о испуње-
ности услова: оверену копију сведочанства, 
уверење суда да против њих није покренута 
истрага, нити је подигнута оптужница (не ста-
рије од шест месеци), уверење о држављан-
ству. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави лекар-
ско уверење и да је оцењен на тесту психофи-
зичких способности који спроводи надлежна 
служба Националне службе за запошљавање. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на 
адресу школе, број телефона: 011/3807-744.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕсА:
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школа за оСновно 
оБРазоваЊе одРаСлиХ 
„ЂУРо СалаЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2644-790

Професор енглеског језика

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити лица 
која поред општих услова предвиђених зако-
ном, испуњавају и посебне услове у погледу 
стручне спреме: VII/1 степен стручне спреме, 
према Правилнику за наставника у основној 
школи; да је држављанин Републике Србије; 
да се против њега не води кривични поступак; 
да није осуђиван за кривична дела која оне-
могућавају рад у просвети. Уз пријаву доста-
вити: фотокопију уверења о држављанству; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Доказ о психофизичкој способности за рад 
са полазницима школе кандидати ће достави-
ти након коначности одлуке о избору, а про-
веру психофизичких способности извршиће 
надлежна служба за запошљавање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на 
наведену адресу школе. Напомена: настава 
се врши на пунктовима - локацијама школе у 
Лазаревцу, Сремчици, Барајеву и Реснику.

ПоништеЊе оглаСа 
оСновна школа 
„милоРад миЋа 
маРковиЋ“
11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Оглас објављен 06.02.2013. године у 
пибликацији „Послови“, за радно место: 
професор разредне наставе, поништава 
се у целости.

СРедЊа школа 
БаРаЈево
Барајево, Светосавска 4а
тел. 011/8300-426

Домар-ложач

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у скла-
ду са Правилником о организацији рада школе 
и систематизацијом послова у Средњој шко-
ли у Барајеву - основна или средња школа и 
положен стручни испит за ложача. Кандидат 
треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву приложити: 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
и оверену фотокопију дипломе. Пријаве слати 
на наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

УнивеРзитет „Унион“ 
БеогРадСка 
БанкаРСка академиЈа 
факУлтет за БанкаРСтво, 
оСигУРаЊе и финанСиЈе
11000 Београд, Змај Јовина 12
е-mail: оffice@bbа.еdu.rs

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 
Економија и финансије
9 извршилаца

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 
Пословна економија и менаџмент
4 извршиоца

Наставник страног језика, 
предмет: Енглески језик, научна 
област: Правно-хуманистичке 
науке
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 
Економија и финансије
на одређено време од 1 године
4 извршиоца

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 
Пословна економија и менаџмент
на одређено време од 1 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника и сарад-
ника утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета „Унион” и Ста-
тутом Београдске банкарске академије. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима, уверење о 
неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику, на адресу: 
Београдска банкарска академија - Факултет за 
банкарство, осигурање и финансије, Змај Јови-
на 12, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bbа.
еdu.rs. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс је отворен до 
попуне радних места.

ош „ЈефимиЈа“
Обреновац, Краља Милутина 3
тел. 011/8754-450

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове 
предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати поред опш-
тих услова утврђених Законом о раду, треба 
да испуњавају и следеће услове: одговарајуће 
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, педагога или пси-
холога; да поседују дозволу за рад-лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, односно 
положен стручни испит и да испуњавају остале 
услове за наставника, педагога или психолога у 
основној школи; да имају обуку и положен испит 
за директора установе; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-

тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; држављанство Републике Србије. Дирек-
тор се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу 
школе. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из 
матичне књиге рођених), дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис/фотокопију доз-
воле за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника - лиценце, односно уверења о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
испиту за директора школе, потврду о радном 
искуству - најмање пет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, радну био-
графију, оквирни план рада за време мандата 
(факултативно), доказе о поседовању органи-
зационих способности (факултативно), уверење 
да нису осуђивани - прибавља школа, лекарско 
уверење потребно за рад наставника и стручних 
сарадника, о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима, 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
високим образовањем из чл. 8 став 2 Закона, за 
директора може да буде изабрано лице које има 
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона 
за наставника основне школе, дозволу за рад, 
обуку и положен испит за директора и најмање 
10 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Правноваљаним доказом 
о испуњавању услова конкурса сматра се под-
ношење оригинала или оверене фотокопије 
исправе, уверења или другог документа. Одлука 
о избору директора биће донета након спрове-
деног поступка. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 011/8754-450.

бор

машинСко-
електРотеХниЧка 
школа БоР
19210 Бор, Зелени булевар 24

Професор електро групе 
предмета
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског. Општи услови за заснивање 
радног односа у школи прописани су чл. 120, 
130 и 132 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Посебни услови конкурса 
утврђени су одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у настави у стручним школама. Уз прија-
ву на конкурс доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених; краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима, не старије од 
6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кан-
дидат који није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, о чему ће школа прибави-
ти доказе по службеној дужности од СУП-а, за 
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изабраног кандидата. Доказ о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључивања 
уговора о раду, а проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима вршиће 
Национална служба за запошљавање. Прија-
ве на конкурс слати на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Одлука о избору кандидата по кон-
курсу биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава.

ош „вУк каРаЏиЋ”
19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Наставник цртања, сликања и 
вајања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са Законом о раду, Законом 
о основама система образовања и васпитања 
и услове у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника који изводе 
васпитно-образовни рад из изборних пред-
мета у основној школи. Кандидати су дуж-
ни да доставе пријаву са основним подацима 
о себи, радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) и следеће 
доказе (у оригиналу или оверене копије, не 
старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству. Доказ о испуње-
ности услова из чл. 120 став 1 тачка 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о некажњавању из чл. 120 став 1 тачка 
3 наведеног Закона - прибавља школа. Дирек-
тор врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способно-
сти, у року од осам дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

теХниЧка школа
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2432-270

Наставник технолошке операције
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, са 
25% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технолог, 
одсек органско-технолошки, група биотех-
нолошка; дипломирани инжењер технолог-
одсек биохемијско и прехрамбено инжењер-
ство; дипломирани инжењер технолог-одсек 
хемијско и биохемијско инжењерство; дип-
ломирани инжењер технолог-одсек био-
хемијско инжењерство и биотехнологија; 
дипломирани инжењер технолог-одсек за 
прехрамбено инжењерство, смер угљено-
хидратна храна; дипломирани инжењер техно-
логије, смер угљено-хидратне хране; дипломи-
рани инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смер микробиолошки процеси; 
дипломирани инжењер технологије, смер мик-
робиолошки процеси; дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије биљних производа; 
дипломирани инжењер пољопривреде за тех-

нологију конзервирања и врења; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за технологију 
ратарских производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију биљних произ-
вода; дипломирани инжењер технолог, одсек 
прехрамбено инжењерство, смер конзервна 
храна; дипломирани инжењер технологије, 
смер конзервна храна; дипломирани инжењер 
технолог, сви смерови осим текстилног; дип-
ломирани инжењер прехрамбене технологије 
анималних производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију анималних про-
извода.

Наставник машина, апарата и 
операција
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, 
сви одсеци осим текстилног.

Наставник опште и неорганске 
хемије
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, са 
45% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани 
хемичар; професор физике-хемије; дипломи-
рани физико-хемичар; дипломирани инжењер 
технологије; дипломирани инжењер хемије-
аналитички смер; дипломирани инжењер 
хемије-биооргански смер; дипломирани хеми-
чар опште хемије; дипломирани хемичар за 
истраживање и развој; дипломирани хемичар, 
смер хемијско инжењерство; дипломирани 
инжењер неорганске хемијске технологије.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни 
да доставе (у оригиналу или оверене копије, 
не старије од 6 месеци) следећа документа: 1. 
диплому о стеченом образовању; 2. уверење 
о држављанству; 3. уверење да нису осуђива-
ни правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
4. уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима; 5. извод 
из матичне књиге рођених. Докази о испуње-
ности услова под тач. 1, 2 и 5 подносе се уз 
пријаву на оглас. Докази под тач. 3 и 4 под-
носе се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За оглас“. Пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, у оригиналу или у 
фотокопији овереној у општини или суду, као 
и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и 
недопуштене пријаве, неће се разматрати.

гњилане

ош „миладин ПоПовиЋ“
Бостане

Наставник биологије
за 8 часова недељно

Наставник хемије
за 4 часа недељно

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат тре-
ба да испуњава и следеће услове: да има одго-
варајуће образовање стечено на студијама 
другог степена-мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или струковне 
студије, у складу са Законом о високом обра-
зовању; да има психичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена казна 
затвора у трајању од најмање три месеца или 
за дела против достојанства личности и мора-
ла. Уз пријаву на конкурс доставити: доказ о 
стручној спреми; доказ о здравственом стању; 
уверење да кандидат није осуђиван; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству; број телефона. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „тРаЈко ПеРиЋ“
Велико Ропотово, 38267 Ранилуг
тел. 0280/75-807

Наставник биологије
са 37,5% радног времена (6 часова 
недељне норме), на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор биологије. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима 
прописаним законом, и ако има: одговарајуће 
образовање, психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, држављанство Републике Србије. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на адресу школе.

ош „БРатСтво“
38262 Стрезовце

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, 
положен стручни испит за наставника, педа-
гога или психолога, односно дозвола за рад, 
радно искуство најмање 5 година у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз прија-
ву кандидат треба да достави: биографске 
податке; доказ о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену фотокопију о положеном 
стручном испиту; потврду о радном искуству; 
прилоге којима доказује своје стручне, орга-
низационе, моралне и друге способности. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Сва потребна документа слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за директора“.

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању
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ош „БРатСтво“
38262 Стрезовце

Наставник математике

Наставник руског језика
са 57,14% радног времена (8 часова 
недељне норме)

Наставник енглеског језика

Наставник географије
са 18,75% радног времена (3 часа 
недељне норме)

Наставник српског језика
са 92,86% радног времена (13 часова 
недељне норме)

Наставник српског језика
са 28,57% радног времена (4 часа 
недељне норме)

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 
радника са изабране функције, са 
18,75% радног времена (3 часа 
недељне норме)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи, као и услове предвиђене чл. 
8 и 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Уз пријаву кандидат треба да доста-
ви: доказ о одговарајућем образовању, доказ 
о држављанству Републике Србије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Сва 
потребна документа слати на адресу школе.

чачаК

ош „гоРаЧиЋи“
32232 Горачићи
тел. 032/857-326

Наставник географије
за 35% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријављени кандидати морају 
испуњавати услове прописане законом: да су 
држављани Републике Србије, одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, да нису осуђивани 
правоснажном судском пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе: оверену фото-
копију дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, а лекарско уверење 
пре закључења уговора о раду. Уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела предвиђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања - 
прибавља школа, а проверу психофизичких спо-
собности кандидата врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријаву, уз подношење 
доказа којима се потврђује испуњеност услова за 
рад на овом радном месту је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Заинтересо-
вани кандидати пријаве шаљу на адресу школе.

економСка школа
32102 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/344-793

Наставник економске групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Остали услови за заснивање 
радног односа у школи прописани су у чл. 8 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз молбу кандидат треба да поднесе: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
степену и врсти стручне спреме, уверење о 
држављанству. Посебни услови утврђени су 
одредбама Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и сарадни-
ка у настави у стручним школама („Сл. гласник 
РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/97, 
14/97, 7/98, 3/99, 5/01, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 
14/04, 5/05, 6/05, 11/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/08, 
11/08). Документа се достављају на адресу 
школе. Конкурс је отворен 8 дана од дана обја-
вљивања. За све додатне информације обра-
тити се на број тел. 032/344-793.

јагодина

иСПРавка дела конкУРСа 
виСока медицинСка 
школа 
СтРУковниХ СтУдиЈа
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2
тел. 035/401-170

Конкурс објављен 10.04.2013. године 
у публикацији „Послови“, исправља се 
за радно место: предавач за ужу област 
Физикална медицина и рехабилитација, 
на одређено време од 5 година, у делу 
који се односи на услове, тако да испра-
вљен текст сада гласи: УСЛОВИ: VII/2 сте-
пен стручне спреме, медицински факул-
тет, специјализација из физијатрије, 
магистратура из области за коју се бира, 
способност за педагошки рад, радно 
искуство у високошколском образовању. 
Остали део конкурса је непромењен.

ПУ „ПиониР“
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће више, односно високо 
образовање на студијама првог степена (основ-
не струковне или академске студије) у трајању 
од три и четири године или на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке струковне студије) - васпитач. 
Уз пријаву на конкурс приложити следећу доку-
ментацију: оверен препис/фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван 
у складу са чл. 120 Закона о основама систе-
ма обрзовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11). Приложена документација 
не сме бити старија од шест месеци. Изабра-
ни кандидат доставиће лекарско уверење као 
доказ да има одговарајућу здравствену способ-
ност. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или на горенаведену адресу. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

ПРедшколСка УСтанова 
„деЧЈа РадоСт“
35210 Свилајнац, Радничка 1

Домар

УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спре-
ме, бравар, водоинсталатер, механичар или 
електроинсталатер, положен возачки испит 
„Б“ категорије, положен испит за руковао-
ца парним котловима; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву кандидати су дужни да поред биографије 
приложе следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију возачке дозво-
ле, оверено уверење-сертификат о завршеном 
курсу за руковаоца парним котловима, уве-
рење о држављанству, уверење да се не води 
истрага, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Уверење о здравственој способности изабра-
ни кандидат доставиће након доношења одлу-
ке о избору, а пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се могу поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

КосовсКа митровица

ош „БановиЋ СтРаХиЊа“
38216 Бањска
тел. 028/669-087

Наставник географије
за 44% радног времена (7 часова 
недељно)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, по Пра-
вилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(11/12), да кандидат испуњава услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: диплому о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење да кандидат није осуђи-
ван и под истрагом, лекарско уверење. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Непотпуна и неблаго-
времена документа неће се разматрати.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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УнивеРзитет У ПРиштини 
филозофСки факУлтет
38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 425-475

Студијски програм за српски језик и 
књижевност

Научна област - Филолошке науке

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Савремени српски језик
на одређено време од 60 месеци

Студијски програм за енглески језик 
и књижевност

Научна област - Филолошке науке

Наставник за ужу научну област 
Италијански језик

Наставник за ужу научну област 
Немачки језик

Студијски програм за француски 
језик и књижевност

Научна област - Филолошке науке

Наставник за ужу научну 
област Романистика, предмет: 
Француски језик
2 извршиоца

Наставник за ужу научну 
област Романистика, предмет: 
Француска књижевност
2 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Класична филологија, предмет: 
Латински језик

Наставник за ужу научну област 
Италијански језик

Асистент за ужу научну 
област Романистика, предмет: 
Француски језик
на одређено време од 36 месеци

Студијски програм за филозофију

Научна област - Филозофске науке

Сарадник у настави за ужу научну 
област Филозофија
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати за наставника 
треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене чл. 64 и 65 Закона о високом образо-
вању Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005 и 44/2010) и Статутом Филозофског 
факултета. Кандидати за асистента треба да 
испуњавају услове предвиђене чл. 72 став 1 
и став 2 Закона о високом образовању Репу-
блике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 
44/2010) и Статутом Филозофског факултета. 
Кандидати за сарадника у настави треба да 

испуњавају услове предвиђене чл. 71 Закона 
о високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010) и Статутом 
Филозофског факултета. Пријаве кандидата са 
прилозима (биографија, списак научних радо-
ва, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, уверење 
о држављанству Републике Србије) подносе 
се на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Оба-
вештења се могу добити и на бројеве телефо-
на: 028/425-473 и 425-475.

ПРедшколСка УСтанова 
деЧиЈи вРтиЋ 
„наша РадоСт“
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб
тел. 028/83-655

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицин-
ска сестра - васпитач.

Домар

УСЛОВИ: V, IV, III степен стручне спреме, ВКВ, 
КВ радник машинске, браварске, металске, 
електро струке.

Ложач

УСЛОВИ: ССС, КВ радник, положен испит за 
руковање парним котловима.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву приложити: доказ о стручној спре-
ми, уверење о положеном стручном испиту 
(уколико кандидат поседује исти), уверење о 
држављанству, доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ о испуњености услова у 
погледу опште здравствене способности кан-
дидат доставља по коначности одлуке о избо-
ру, а пре закључивања уговора о раду. Доказ 
да се против кандидата не води кривични пос-
тупак прибавиће установа. Одлуку о пријему 
кандидата директор ће донети у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве доставити лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

Краг Ујевац

ПоништеЊе дела 
конкУРСа 
економСки факУлтет
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Конкурс објављен 31.10.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: сарадник у настави за ужу 
научну област Општа економија и привред-
ни развој, наставни предмети: Међународ-
ни економски односи, Основи међународне 
трговине и Менаџмент у спољној трговини, 
на одређено време од једне године. Остали 
део конкурса је непромењен.

ош „Живадинка дивац“
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб
тел. 034/300-961

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и држа-
вљанство Републике Србије. Уз пријаву са 
биографским подацима, кандидат је у обавези 
да достави следећа документа: оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) и уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија). Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности подноси се пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван прибавља школа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Фотокопије морају бити оверене 
и не смеју бити старије од 6 месеци. Прија-
ве слати искључиво поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

УнивеРзитет У кРагУЈевцУ 
ПРиРодно - математиЧки 
факУлтет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Генетика и еволуција
у Институту за биологију и екологију, 
на одређено време 5 година

Доцент за ужу научну област 
Морфологија, систематика и 
филогенија биљака
у Институту за биологију и екологију, 
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области биолошких наука. Остали 
услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 
97/08, 44/10 и 93/12), Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о ближим условима 
и поступку за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака Факултета, у складу са којима 
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ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Кандидати који конкуришу, поред општих 
услова, треба да испуњавају и посебне услове 
прописане Законом и наведеним општим акти-
ма. Уз пријаву неопходно је доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них радова, односно радова за који поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати су 
такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа пово-
дом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

Краљево

ош „Јован дУЧиЋ”
36205 Роћевићи
тел. 036/825-296

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, са 94% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кан-
дидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање: професор 
српског језика и књижевности; професор срп-
ског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; професор српске књижевности и јези-
ка; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима 
или друге услове у погледу образовања, про-
писане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник”, бр. 11/2012); да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити доказе о испуњавању наведених 
услова. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на број телефона: 036/825-
296.

Oш „БРанко РадиЧевиЋ”
36207 Витковац
тел. 036/873-566

Наставник математике
на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, са 44% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дати треба да имају одговарајуће образовање: 
професор математике, дипломирани матема-
тичар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипло-
мирани математичар-информатичар или друге 
услове у погледу стручне спреме прописане 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник”, 

бр. 11/2012); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати 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 телефо-
на: 036/5873-889.

оСновна школа 
„димитРиЈе тУцовиЋ‘‘
36000 Краљево, Доситејева 5
тел. 036/312-796

Шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат мора да испуњава следеће услове: одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и Правилником о 
организацији рада и систематизацији радних 
места; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(доставља изабрани кандидат); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа по службеној дужности); да 
је држављанин Републике Србије. Пријаве са 
одговарајућом документацијом (диплома, уве-
рење о држављанству-копија, извод из мати-
чне књиге рођених-копија), слати на адресу 
школе или предати лично, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

КрУшевац

ПРедшколСка УСтанова 
„ПаХУЉица“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средња 
медицинска школа - IV степен (смер меди-
цинска сестра - васпитач); психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључења уговора о 
раду); неосуђиваност правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; држављанство РС. Уз 
пријаву кандидати су дужни да, поред биогра-
фије, приложе следећу документацију: овере-
ну копију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве слати у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ош „Свети Сава“
37208 Читлук, Ратка Пешића 113
тел. 037/692-695

Наставник физичког васпитања
за 60% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педа-
гог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назна-
ком спортске гране, професор физичког вас-
питања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломира-
ни професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и спор-
та, мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да је држављанин Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу наставника 
(уколико поседује исто), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Прија-
ве слати на наведену адресу.

лесКовац

ХемиЈСко 
теХнолошка школа 
„БоЖидаР ЂоРЂевиЋ 
кУкаР“
16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Професор латинског језика
са 33,33% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
2012/2013. године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор класичне филологије; дипломирани кла-
сични филолог; кандидати треба да испуња-
вају све услове из чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 
да имају одговарајуће високо образовање 
предвиђено чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмет 
латински језик може да изводи и професор, 
односно дипломирани филолог који је савла-
дао наставни план и програм високог образо-
вања из предмета латински језик у трајању од 
најмање четири семестра. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу школе. 
Уз пријаву на конкурс приложити: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту-
лиценци; уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених. Ближе инфомације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на број телефона: 016/282-630.
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ош „БРанко РадиЧевиЋ“
16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета, за рад 
у издвојеном одељењу школе у 
Липовици и Доњем Бријању, са 70% 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање из 
чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рође-
них; оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; потврду да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Лекарско уве-
рење о психофизичкој способности за рад са 
децом кандидат прилаже пре закључења уго-
вора о раду, док уверење из казнене евиден-
ције прибавља школа по службеној дужности. 
У поступку одлучивања о избору наставника, 
директор школе врши ужи избор кандидата 
које упућује на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима, пре 
доношења коначне одлуке о избору. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавња, применом стандардизованих 
поступака. О месту и датуму провере канди-
дати ће бити обавештени по истеку рока за 
подношење пријава. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 016/782-
206.

оСновна школа 
„алекСандаР СтоЈановиЋ“
16210 Црна Трава
тел. 016/811-105

Наставник математике

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, 
са 22% радног времена, за рад у ИО 
Састав Река

Наставник српског језика
на одређено време до 31.08.2013. 
године, са 27,5% радног времена, за 
рад у ИО Састав Река

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у ИО 
Кална

Помоћни радник
са 50% радног времена, за рад у ИО 
Састав Река

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 120 и чл. 8 ст. 2 и ст. 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (доказ о испуњености овог услова подноси 
се уз пријаву на конкурс); за помоћног радника: 
I степен стручне спреме, да има држављанство 
Републике Србије (доказ о испуњености овог 
услова подноси се уз пријаву на конкурс); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ о испуњености 
овог услова подноси се пре закључивања угово-
ра о раду); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ о испуњености услова 
прибавља школа). Уз пријаву доставити: доказ 
о стручној спреми (оверена фотокопија дипло-
ме или уверење о стеченој стручној спреми - 
оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), 
CV (краћу биографију), да се против кандидата 
не води кривични поступак. Уверење о здрав-
ственој способности кандидат ће доставити по 
коначности одлуке директора о избору, а пре 
закључења уговора о раду. Школа прибавља 
доказ прописан чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

ош „СиЈаРинСка БаЊа“
16248 Сијаринска Бања
тел. 016/895-125

Секретар
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани правник-мастер или дипломира-
ни правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; психичка, физичка и здрав-
ствена способност; држављанство Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: диплому или оверен препис дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење или ове-
рен препис уверења о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу (осим приправ-
ника), уверење о држављанству (не старије 

од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них, лекарско уверење (не старије од 6 месе-
ци, изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду), уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(прибавља школа). Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе или 
на број телефона: 016/895-125.

лоЗниц а

СРедЊа школа
15314 Крупањ, Вука Караџића 16
тел. 015/581-143

Наставник историје
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 
120 и 121 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова и радних 
задатака, кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање, у складу са чл. 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама; 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (школа 
прибавља службеним путем); држављанство 
РС. Уз пријаву на конкурс, са биографијом, 
доставити: извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству; уверење суда као 
доказ да кандидат није под истрагом, оверену 
форокопију дипломе о завршеном образовању. 
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ниш

оСновна школа 
„иван гоРан коваЧиЋ“
18205 Нишка Бања
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-710

Наставник хемије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема сходно Зако-
ну о основама система образовања и васпи-
тања и одредбама Правилника о стручној спре-
ми наставника и стручних сарадника за рад у 
основној школи: професор хемије; дипломира-
ни хемичар; професор биологије-хемије; про-
фесор физике-хемије; дипломирани хемичар 
опште хемије; дипломирани хемичар за истра-
живање и развој; дипломирани хемичар, смер 
хемијско инжењерство; дипломирани профе-
сор хемије-мастер; дипломирани хемичар-про-
фесор хемије; дипломирани хемичар мастер; 
дипломирани професор физике-хемије-мастер; 
дипломирани професор биологије-хемије-мас-
тер; професор географије-хемије; професор 
хемије и физике; професор хемије и биологије; 
дипломирани физикохемичар; професор био-
логије и хемије; професор физике и хемије за 
основну школу; дипломирани професор биоло-
гије и хемије; дипломирани педагог за физику и 
хемију; дипломирани физичар-професор физи-

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Наука и образовање
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ке и хемије за основну школу-мастер; мастер 
професор хемије; мастер хемичар; мастер про-
фесор физике и хемије; мастер професор био-
логије и хемије. Уз пријаву доставити: диплому 
о стеченом високом образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
и потврду надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Лекарско уве-
рење о здравственој способности изабрани кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду, 
као и уверење надлежне полицијске управе да 
није осуђиван. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ош „Ратко вУкиЋевиЋ“
18000 Ниш, Ратка Вукићевића 5
тел. 018/242-352

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: врста образовања према Правил-
нику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/12): професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно дип-
ломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књи-
жевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске 
књижевности и језика; професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог за књижевност и срп-
ски језик; дипломирани филолог српског јези-
ка са јужнословенским језицима; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; 
професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима; професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике; професор за српскохр-
ватски језик са јужнословенским језицима; 
професор српскохрватског језика са источ-
ним и западним словенским језицима; про-
фесор српскохрватског језика и југословенске 
књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском јези-
ку; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор 
српског језика и српске књижевности; дипло-
мирани компаратиста; мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика)); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програ-
ми: Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика)).

Хигијеничар
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима 
(доказ доставити пре закључења уговора о 
раду); држављанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 

1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (доказ прибавља школа по 
службеној дужности). Уз пријаву доставити: 
доказ о одговарајућем образовању, извод из 
матичне књиге рођених/венчаних и уверење о 
држављанству - све у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ош „УЧитеЉ таСа“
18000 Ниш, Рајићева 24
тел. 018/522-834

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 11/2012); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доста-
вља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Кандидат уз пријаву тре-
ба да достави: биографске податке; доказ о 
стручној спреми (оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија). У поступку одлучи-
вања о избору кандидата вршиће се претходна 
провера психофизичких способности кандида-
та који уђу у ужи избор, од стране надлеж-
не службе за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ош „Стефан немаЊа“
18000 Ниш
тел. 018/4213-009

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Финансијско-књиговодствени 
радник (благајник)

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.

Секретар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Помоћни радник-спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: испуњеност услова прописаних чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања: одговарајуће образовање; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду); да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-

ма образовања и васпитања (доказ прибавља 
школа по службеној дужности); држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: ове-
рен препис/фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

оСновна школа 
„ЈаСтРеБаЧки 
ПаРтизани“
18252 Мерошина

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
из чл. 8 став 2 и 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања на студијама 
другог степена-дипломске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентич-
но тумачење и 97/08), почев од 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне сту-
дије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем, за наставника основне 
школе и стручног сарадника; дозвола за рад 
(лиценца); психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања из 
чл. 8 став 2, односно 10 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања из 
чл. 8 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат уз пријаву треба 
да достави: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу; потврду о радном искуству; уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); уверење да није осуђиван (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да није под истра-
гом (не старије од 6 месеци); доказе о орга-
низационим и стручним способностима. Рок за 
пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла
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СигУРноСт 
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ош „витко и Света“
18240 Гаџин Хан, Милоша Обилића бб
тел. 018/860-136

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњем 
Барбешу

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Малом 
Крчимиру

УСЛОВИ: професор разредне наставе; настав-
ник разредне наставе; професор педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ-мастер; 
психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (доказ прибавља школа по службеној 
дужности); држављанство Републике Србије. 
Кандидат уз пријаву треба да достави: овере-
ну фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених/вен-
чаних. Лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Све 
фотокопије морају бити оверене од стране 
надлежног органа. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник - хигијеничар
за рад у издвојеним одељењима у 
Доњем и Горњем Драговљу

УСЛОВИ: завршена основна школа. Канди-
дат треба да испуњава и остале услове пред-
виђене Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011): да има општу здрав-
ствену способност; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (доказ при-
бавља школа по службеној дужности); да има 
држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву доставити: оверену фотокопију дипломе, 
односно сведочанства; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; доказ 
да се против кандидата не води истрага, нити 
да је подигнута оптужница и да се не води 
кривични поступак пред судом (све не старије 
од 6 месеци); кратку биографију. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

оСновна школа 
„иван гоРан коваЧиЋ“
18205 Нишка Бања
Ивана Горана Ковачића 14
тел. 018/4548-710

Наставник биологије
са 30% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема сходно Зако-
ну о основама система образовања и вас-
питања и одредбама Правилника о стручној 
спреми наставника и стручних сарадника за 
рад у основној школи: професор биологије; 
дипломирани биолог; дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; професор био-
логије и хемије; дипломирани биолог, смер 
заштита животне средине; дипломирани био-
лог-еколог; дипломирани професор биологије 
и хемије; професор биологије-географије; про-
фесор биологије-хемије; професор биологије-

физике; професор биологије-информатике; 
професор биологије-математике; дипломира-
ни професор биологије-мастер; дипломирани 
биолог-мастер; дипломирани професор био-
логије-хемије-мастер; дипломирани професор 
биологије географије-мастер; дипломирани 
молекуларни биолог-мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер био-
лог; мастер професор биологије; мастер про-
фесор биологије и географије; мастер профе-
сор биологије и хемије.

Наставник српског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема сходно Зако-
ну о основама система образовања и вас-
питања и одредбама Правилника о стручној 
спреми наставника и стручних сарадника за 
рад у основној школи: професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; 
професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност; професор 
југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; 
професор српске књижевности и језика; про-
фесор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог 
српског језика са јужнословенским језицима; 
дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност; професор српског језика и књижев-
ности са општом лингвистиком; дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословен-
ским књижевностима; професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике; професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; 
професор српскохрватског језика и југосло-
венске књижевности за наставу у школама у 
којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском 
језику; професор српског језика и књижев-
ности у одељењима за националне мањине; 
професор српског језика и српске књижев-
ности; дипломирани компаратиста; мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика)); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика)).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: диплому о сте-
ченом високом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству и 
потврду надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Лекарско 
уверење о здравственој способности изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду, као и уверење надлежне полицијске 
управе да није осуђиван. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

нови па Зар

оСновна школа 
„алекСа ЂилаС БеЋо“
Тутин
36320 Мојстир
тел. 020/466-123

Професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 
Драги

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном прсудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми. Уверење о здравственом стању и 
о психофизичкој способности за рад са уче-
ницима подносе се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности прибавља шко-
ла по службеној дужности. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

нови с а д

ПРедшколСка УСтанова 
„Плави ЧУПеРак“
21240 Тител, Доситејева бб

Стручни сарадник - психолог

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одгова-
рајућу врсту и степен стручне спреме, саглас-
но Закону о основама система образовања и 
васпитања, Закону о предшколском васпитању 
и образовању и Правилнику о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, васпитача и 
стручних сарадника; да испуњавају услове 
из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
приложити доказе о испуњавању услова кон-
курса: оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег факултета и уверење о држављанству.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

највећа понуда 
слободних 
послова 

на једном месту

Наука и образовање
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ош „ХеРоЈ Пинки“
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 12
тел. 021/754-293

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: да посе-
дује одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10) почев од 10. септембра 2005. године 
или да има високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године за наставника школе за 
основно образовање и васпитање ученика са 
сметњама у развоју, за педагога, односно пси-
холога; да испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; да поседује дозволу за рад (лиценцу); 
најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; обука и положен 
испит за директора школе. Директор школе се 
бира на период од четири године и нема огра-
ничења за поновни избор. Уз пријаву на кон-
курс кандидати подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију документа о поло-
женом испиту за лиценцу (дозвола за рад), 
односно стручном испиту; потврду о радном 
стажу (потврда мора да садржи назив и печат 
послодавца, делатност којом се бави, радно 
место на које је кандидат био распоређен и 
време трајања рада); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; био-
графске податке, односно радну биографију 
са предлогом мера, начина и организације 
руковођења школом које би кандидат спровео 
као директор школе (алтернативно); посебно 
издвојене личне податке ради прибављања 
уверења о некажњавању (уверење прибавља 
школа): лично име и презиме, ЈМБГ, име оца, 
девојачко презиме мајке, место рођења, адре-
са пребивалишта (у чију сврху може да послу-
жи и извод из матичне књиге рођених); оста-
ла документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Уколико изабрани 
кандидат нема положен испит за директора, 
дужан је да савлада обуку и положи испит за 
директора ради стицања лиценце за дирек-
тора, на начин и у роковима које пропише 
министар, у складу са чл. 59 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и учени-
цима врши Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих поступака, 
по завршетку рока за пријаву по конкурсу. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назна-
ком: „Конкурс за директора школе“ или пре-
дати лично. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

оСновна школа 
„ЈоЖеф маРЧок дРагУтин“
21412 Гложан, Јожефа Марчока бб
тел. 021/788-014

Наставник хемије
за 20% радног времена

Наставник физике
за 30% радног времена

Наставник немачког језика
за 44% радног времена

Наставник географије
за 5% радног времена

Наставник историје
за 5% радног времена

Олигофренопедагог

Наставник информатике
за 20% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције у општини

Наставник техничког и 
информатичког образовања
за 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
функције у општини

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одго-
варајућем занимању, доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (сло-
вачки језик).

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о држа-
вљанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (доставља само изабрани кандидат), 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања - прибавља школа.

ПРавни факУлтет 
У новом СадУ
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
историјскоправну, наставни 
предмет: Римско право

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, прав-
ни факултет са VIII степеном стручне спре-
ме, доктор правних наука. Услови за избор 
предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 
44/2010 и 93/2012), Статутом Универзитета, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Факултета и Правилником о систе-
матизацији радних места. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о завршеном правном факулте-

ту, диплому или уверење о научном степену 
доктора правних наука (оригинал или оверену 
фотокопију), списак својих научних радова и 
по један примерак тих радова. Пријаве се под-
носе у року од 15 дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу.

ПРедшколСка УСтанова 
„младоСт“
21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18
тел. 021/6041-009
е-mail: mladostpu@gmail.com

Финансијски књиговођа

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економ-
ски смер.

Возач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка 
дозвола „Б“ категорије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс, која треба да садржи краћу 
биографију са битним подацима о кандида-
ту, кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Директор доноси 
одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана закључења конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

оСновна школа 
„СветозаР милетиЋ“
21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна школа, да кан-
дидат испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву доставити: краћу биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених, извод 
из књиге држављана (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију сведочанства. Уверење 
о некажњавању прибавља школа. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 
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панчево

СРедЊа СтРУЧна школа 
„ваСа ПелагиЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. 013/742-200

Професор енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 
остали услови у складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
чл. 8 став 2 и 4. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству, 
не старије од шест месеци), извод из матич-
не књиге рођених, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и 
друга лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита). Прија-
ве слати на адресу: Цара Лазара 261, 26220 
Ковин. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на број телефо-
на: 013/742-200.

ош „ЖаРко зРеЊанин“
26212 Качарево, Херцеговачка 12
тел. 013/601-510

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, да 
кандидати имају високо образовање, да посе-
дују лиценцу, односно положен стручни испит 
и да испуњавају остале услове за наставника, 
педагога или психолога, пет година радног 
стажа у области образовања и васпитања, да 
поседују стручне и организационе способно-
сти, да не постоје законске сметње за избор. 
Ако се ни на поновљени конкурс не пријави 
ниједан кандидат са високим образовањем, за 
директора основне школе може бити изабран 
и наставник са одговарајућим стручним обра-
зовањем и најмање десет година радног стажа 
у области образовања, уз обавезу да положи 
испит за директора. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: доказ о држављанству, 
оверен препис/оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оверен препис/
фотокопију дипломе о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном искуству; уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом (пре потписивања уговора), преглед 
кретања у служби са биографским подацима, 
предлог четворогодишњег плана рада-за вре-
ме мандата, уверење о некажњавању (приба-
вља школа). Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број 
телефона: 013/601-510. Пријаве на конкурс 
слати на адресу школе.

оСновна школа 
„БРатСтво и ЈединСтво“
26310 Алибунар, Вука Караџића 4
тел. 013/641-005, 2100-164

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу у 
Селеушу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове утврђене у Закону о раду, као и посеб-
не услове из чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат треба 
да испуњава услове у погледу стручне спреме: 
I степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: оверену фотокопију или препис сведо-
чанства о завршеној основној школи; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених, на новом обрасцу 
(оригинал или оверену фотокопију); фото-
копију радне књижице. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи се школи пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, прибавља школа 
по службеној дужности. Уколико се докумен-
тација прилаже у копији, то подразумева да 
оригинал чија се копија прилаже не сме бити 
старији од 6 месеци од дана објављивања 
конкурса. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребним прилозима којима доказује да 
испуњава услове овог конкурса, кандидат тре-
ба да достави искључиво поштом, на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са приложеним, а нео-
вереним фотокопијама, неће бити узете у раз-
матрање. Бројеви телефона за информације: 
013/641-005 и 013/2100-164.

ПоништеЊе конкУРСа 
оСновна школа 
„акСентиЈе 
макСимовиЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Конкурс објављен 13.02.2013. године у 
публикацији „Послови“, за радно место: 
професор хемије, са 40% радног време-
на, поништава се у целости.

оСновна школа 
„акСентиЈе макСимовиЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1
тел. 013/2634-207

Професор хемије
са 20% радног времена

Професор математике
са 44% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије 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 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидати су дужни да приложе: прија-
ву на конкурс, фотокопију дипломе (оверена), 
уверење да нису под истрагом (суд), уверење 
о држављанству (оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија). Лекарско уверење се подноси након 
закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору по конкурсу, директор врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Психофизичке способности кандидата 
оцењује Национална служба за запошљавање. 
Оверене фотокопије докумената не могу бити 
старије од 6 месеци. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Својеручно потписане пријаве са биографијом 
доставити на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

пирот

ош „ЉУПЧе шПанац“
18310 Бела Паланка, Светосавска бб
тел. 018/855-077

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњава услове за 
наставника основне школе, за педагога и пси-
холога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; држављанство Републике Србије; 
најмање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има дозволу за 
рад, тј. лиценцу; дозволу за рад - лиценцу за 
директора, обуку и положен испит за дирек-
тора установе (прибавља се након избора 
за директора, у року од годину дана од дана 
доношења Правилника). Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси следећу документацију: 
биографске податке, односно радну биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; потврду уста-
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на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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нове о радном стажу у области образовања, 
са назнаком радног места; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 ст. 2 тач. 3 ЗОСОВ 
(прибавља школа по службеној дужности); 
оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима 
(накнадно подноси изабрани кандидат). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве доста-
вити на адресу школе. Ближа обавештења на 
број телефона: 018/855-077.

пож аревац

ПРедшколСка 
УСтанова „ПолетаРац“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до краја радне 
2012/2013. године

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених опш-
тих услова за обављање послова, уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да имају и о 
истом поднесу, у оригиналу или у овереној 
копији доказ о: 1. одговарајућој врсти и сте-
пену стручне спреме: средње образовање, 
смер медицинска сестра-васпитач или одго-
варајуће више образовање, тј. одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степе-
на (основне струковне студије), на којима је 
оспособљен за рад са децом јасленог узраста - 
васпитач; 2. психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом; 3. неосуђи-
ваности правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
4. уверењу о држављанству Републике Србије 
- не старије од шест месеци; изводу из мати-
чне књиге рођених. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из 
става 1 тачка 3 овог члана прибавља устано-
ва. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве слати на горе-
наведену адресу. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 012/7643-116.

ПоЖаРеваЧка 
гимназиЈа
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник географије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у наведе-
ном занимању, у складу са чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад у школи; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство Републике Србије. Кан-
дидат треба да приложи: молбу са биогра-
фијом, оверену фотокопију дипломе и оверену 
фотокопију уверења о држављанству. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се лично или поштом, на горе-
наведену адресу. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања.

економСко-тРговинСка 
и машинСка школа
12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/851-749, 852-712

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани економи-
ста-мастер или дипломирани економиста који 
је стекао образовање на основним студијама 
у трајању од четири године; VI степен, виша 
економска школа; IV степен, средња економ-
ска школа, да кандидат испуњава услове из 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и чл. 38 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Економско-трго-
винској и машинској школи Кучево. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да доставе: 
диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених. Уверење о здрав-
ственој способности доставља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавиће школа по служ-
беној дужности од МУП-а, за изабраног кан-
дидата. Доставити оригинална документа или 
оверене копије, не старије од 6 месеци. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Рок за пријављивање је 8 дана.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа, да кандидат испуњава услове 
из чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11) и чл. 41 Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Економско-трго-
винској и машинској школи Кучево. Уз прија-
ву на конкурс кандидати треба да доставе: 
сведочанство о основном образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије и 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности прибавиће школа по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Доставити оригинална документа 
или оверене копије, не старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Рок за пријављивање је 8 
дана. Пријаве на конкурс доставити на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс“. Контакт 
телефони: 012/851-749 и 012/852-712.

пријепоље

теХниЧка школа 
ПРиЈеПоЉе
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/711-990

Наставник ликовне културе
на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства, 
до 03.07.2013. године, за 3 часа (15% 
норме)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању, према Правилнику о врсти и 
степену стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у стручним школама. Кандидат 
треба да испуњава и услове из чл. 120 став 1. 
тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11).

економСко-тРговинСка 
школа
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/710-018

Професор ликовне културе
за 5 часова (25% норме), на одређено 
време до повратка радника са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, решење о нострификацији 
дипломе (за дипломе за које је то потребно 
по закону), доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених).

ПРиЈеПоЉСка гимназиЈа
31300 Пријепоље, 4. децембар 3
тел. 033/712-157

Професор ликовне културе
за 60% норме, на одређено време 
до повратка радника са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о 
степену и врсти стручне спреме за наставнике 
гимназије (VII степен у наведеном занимању). 
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених.

смедерево

ПРедшколСка УСтанова 
„деЧЈе цаРСтво“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38
тел. 026/521-117

Секретар у својству приправника
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и одговарајуће обра-
зовање предвиђено чл. 68 Закона о основама 
система образовања и васпитања (VII/1 сте-
пен стручне спреме, дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године); услове у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије и други усло-
ви утврђени законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у уста-
нови (члан 12 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Кандидат 
уз пријаву треба да достави: доказ о захте-
ваној стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија), извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), краћу биографију. Доказ о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела прибавља 
установа. Изабрани кандидат је у обавези да 
лекарско уверење достави пре закључења уго-
вора о раду. Фотокопије докумената које нису 
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оверене од надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са краћом био-
графијом и одговарајућим доказима подносе 
се у року од осам дана од дана објављивања, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За кон-
курс“.

ош „ЂУРа ЈакшиЋ“
11313 Мала Крсна, Маршала Тита бб
тел. 026/731-034

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да поседују одговарајуће обра-
зовање прописано чл. 8 став 2 и 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 11/2012), да испуњавају остале усло-
ве прописане чл. 120 став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (уверење о држављанству), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању.

сомбор

оСновна школа 
„иван гоРан коваЧиЋ“
25264 Сонта, Војвођанска 58
тел. 025/792-960
е-mail: оssonta@neobee.net

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани економиста-мастер или 
дипломирани економиста-VII степен стручне 
спреме; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; држављанство Републике Србије; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања; стручно звање из области рачуновод-
ства, сертификат о положеном испиту за оба-
вљање посла - овлашћени рачуновођа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: краћу биографију; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању; доказ о држа-
вљанству Републике Србије; извод из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену фотоко-
пију решења о положеном испиту за овлашће-
ног рачуновођу. Лекарско уверење доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља школа. Пријаве се достављају на горе-
наведену адресу школе.

сремсКа митровица

економСка школа „9. маЈ”
22000 Сремска Митровица
Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Наставник/наставник - 
приправник, наставни предмет: 
Математика

УСЛОВИ: врста стручне спреме (занимање 
стечено школовањем): професор математи-
ке; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар-професор математике; дипло-
мирани математичар-теоријска математика; 
дипломирани математичар-примењена мате-
матика; дипломирани инжењер математике са 
изборним предметом: Основи геометрије; дип-
ломирани информатичар; професор хемије-
математике; професор географије-математи-
ке; професор физике-математике; професор 
биологије-математике; дипломирани профе-
сор математике-мастер; дипломирани матема-
тичар-мастер; прфесор математике-теоријско 
усмерење; професор математике-теоријски 
смер; професор информатике-математике; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; дипломирани 
математичар-математика финансија; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломирани 
математичар за математику економије; профе-
сор математике и рачунарства.

Наставник/наставник - 
приправник за стручне наставне 
предмете, област Економија

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

Наставник/наставник - 
приправник, наставни предмет: 
Историја
на одређено време, замена одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: професор историје, дипломирани 
историчар, професор историје-географије.

ОСТАЛО: Конкурсна документација и докази: 
пријава (ко подноси пријаву и на које радно 
место), CV, оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом високом образовању. 
Ближи услови: чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; наставник може 
бити лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена, мас-
тер академске студије, почев од 10.09.2005. 
године или основне студије у трајању од нај-
мање четири године, до 10.09.2005. године. 
Уколико је кандидат почео основне студије и 
завршио после 10.09.2005. године, неопходно 
је да о томе достави потврду факултета или 
додатак дипломи; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија). Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс доставити 
лично у секретаријат школе или поштом, на 
адресу школе.

оСновна школа 
„РУЖа ЂУРЂевиЋ цРна”
22326 Чортановци, Вељка Влаховића 1
тел. 022/580-009

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, профе-
сор техничког образовања, професор технике, 
професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, про-
фесор техничког образовања и машинства, 
професор машинства, професор електронике, 
професор техничког образовања и технич-
ког цртања, професор техничког образовања 
и физике, професор физике и основа техни-
ке, професор техничког образовања и хемије, 
дипломирани педагог за физику и опште-
техничко образовање, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу, 
професор техничког образовања и васпитања, 
професор политехничког образовања и васпи-
тања, професор политехничког васпитања и 
образовања, професор политехничког васпи-
тања, професор технике и графичких комуни-
кација, професор производа-техничког обра-
зовања, дипломирани педагог за техничко 
образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор основа технике 
и производње, професор политехнике, про-
фесор технике и медијатекарства, професор 
техничког образовања и медијатекар. Учесни-
ци конкурса су обавезни да доставе оригинале 
или оверене фотокопије: дипломе и уверења 
о држављанству. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

теХниЧка школа 
„миленко веРкиЋ неша”
22410 Пећинци, Школска 8а
тел. 022/436-146

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен - висока стручна спре-
ма, професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар - профе-
сор математике; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани мате-
матичар - примењена математика; дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом: Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; професор хемије - математи-
ке; професор географије - математике; про-
фесор физике - математике; професор био-
логије - математике; дипломирани професор 
математике - мастер; дипломирани математи-
чар - мастер; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски 
смер; професор информатике - математике; 
дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - математика финансија; дипло-
мирани математичар - астроном; дипломирани 
математичар за математику економије; профе-
сор математике и рачунарства.

Наставник основа 
електротехнике
за 4 наставна часа недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен - висока стручна спре-
ма, дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани инжењер електронике; профе-
сор електротехнике.
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Кандидати поред пријаве (са био-
графијом) на конкурс подносе следећа доку-
мента: уверење о држављанству РС, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду, 
а уверење МУП-а Србије да кандидати нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања прибавља школа. Пријаве са докумен-
тацијом слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс”.

сУботиц а

мУзиЧка школа 
СУБотица
24000 Суботица, Штросмајерова 3
тел. 024/525-672

Школски психолог за основну и 
средњу музичку школу
са 67% радног времена

Школски психолог за основну и 
средњу музичку школу
са 33% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајућу стручну спрему - 
дипломирани психолог, дипломирани школ-
ски психолог-педагог, дипломирани психолог, 
смер школско-клинички, професор психоло-
гије, да има психофизичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања, да има држављанство Републике Србије, 
да поседује знање мађарског језика за рад у 
одељењима где се настава одвија на мађар-
ском наставном језику. Уз пријаву на конкурс 
доставити: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење или диплому 
о стеченом образовању, доказ о знању мађар-
ског језика (за рад у одељењима где се настава 
одвија на мађарском наставном језику): овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на мађар-
ском језику или уверење о положеном испи-
ту из мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (Универзитет 
у Новом Саду, Филозофски факултет, Катедра 
за мађарски језик и књижевност, односно Уни-
верзитет у Београду, Филолошки факултет, 
Катедра за хунгарологију), све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Доказ да кандидат 
има здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључивања уго-
вора о раду. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање. Доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - школа ће прибавити по 
службеној дужности од МУП-а, за изабраног 
кандидата. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

СРедЊа теХниЧка школа 
„шинковиЋ ЈоЖеф“
24300 Бачка Топола
Трг др Зорана Ђинђића 10

Педагог
за рад на српском и мађарском 
наставном језику

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу морају 
испуњавати услове из чл. 8, а у вези чл. 179, 
услове из чл. 120, чл. 121 став 7 и 9 и чл. 130 
став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), односно кандидати морају имати VII 
степен стручне спреме, одговарајућег смера, у 
складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама („Сл. гла-
сник РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 
11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 
и 8/11) - диплома о стеченој стручној спреми; 
да имају образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова; 
да кандидати имају држављанство Републике 
Србије; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Будући да се образовно-васпитни 
рад остварује и на језику националне мањине, 
лице мора да има и доказ о знању језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити оверене фото-
копије следећих докумената: дипломе о стече-
ној стручној спреми; доказа о образовању из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова; уверења о држављанству; доказа о 
знању језика, будући да се образовно-васпит-
ни рад остварује и на језику националне 
мањине. Доказ надлежног СУП-а о кривичном 
некажњавању прибавља школа, а лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се 
приликом пријема у радни однос, односно пре 
закључења уговора о раду и проверава се у 
току рада. Кандидати који испуњавају услове 
могу доставити тражена документа у року од 
8 дана од дана објављивања. У поступку одлу-
чивања о избору педагога директор врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну 
проверу психофизичких способности, у року 
од осам дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава (у складу са чл. 130 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања). 
Проверу психофизичих способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. У 
року од осам дана од дана добијања резултата 
провере, директор прибавља мишљење орга-
на управљања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ош „матко вУковиЋ“
24000 Суботица, Руђера Бошковића 1
тел. 024/562-573

Наставник географије у 
двојезичном (енглеско-српском) 
одељењу
са 20% радног времена

УСЛОВИ: За радна места наставника, поред 
општих услова прописаних чл. од 120 до 122 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11), кандидат треба да има и одгова-
рајуће образовање, прописано чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС-Просветни 
гласник”, бр. 11/2012), да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова из праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, да има доказ о савладаности 
познавања енглеског језика на нивоу Б2 Заје-
дничког европског оквира, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова - лица из чл. 
8 став 2 и 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, извод из матичне књи-
ге рођених или оверену фотокопију, доказ о 
савладаности познавања енглеског језика на 
нивоу Б2 Заједничког европског оквира, кратку 
биографију, фотокопију личне карте. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма, кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће Национална служба за запошљавање. 
Доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања - прибавља школа. 
Пријаву на конкурс слати на адресу школе. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Наука и образовање



  17.04.2013.  |  Број 513  |   37

ПолитеХниЧка школа 
СУБотица
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове прописане чл. 59 ст. 2 и 5 Закона: да има 
одговарајуће високо образовање за наставни-
ка средње стручне школе у подручју рада гео-
дезија и грађевинарство, шумарство и обрада 
дрвета или хемија, неметали и графичарство, 
односно за педагога или психолога, стечено 
на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године, да има лиценцу 
(стручни испит) за наставника, педагога или 
психолога, доказ о обуци и положеном испи-
ту за директора установе, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, држављанство 
Републике Србије, најмање 5 година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, ове-
рену фотокопију лиценце (уверења о положе-
ном стручном испиту) за наставника, педагога 
или психолога, уверење о положеном испи-
ту за директора установе, потврду о радном 
искуству у области образовања и васпитања, 
фотокопију радне књижице, уверење о држа-
вљанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе - са прилозима 
којима доказује своје стручне, организационе 
и друге квалитете. У разматрање ће се узети и 
молбе лица која не приложе доказ да су поло-
жила испит за директора установе. Лекарско 
уверење којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона - прибавиће школа 
по службеној дужности од МУП-а РС. Дирек-
тор школе се именује на 4 године. Конкурс је 
отворен 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса слати на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора школе”. Ближе информације на број тел. 
024/663-107.

шабац

ош „вУк каРаЏиЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14
тел. 015/341-537, 343-326

Наставник ликовне културе
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
одговарајући факултет. Пријављени канди-
дати су дужни да уз пријаву на оглас доста-
ве потребну документацију: доказ о стручној 
спреми, уверење о држављанству, уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за дела 
која их чине неподобним за рад у школи. 
Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања.

оСновна школа 
„Јован цвиЈиЋ“
15214 Дебрц, Београдски пут бб
тел/факс: 015/7517-020

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, 
односно одсуства ради неге детета, са 
94% радног времена

УСЛОВИ: За радна места наставника - VII/1 
степен стручне спреме, односно мастер, у 
складу са Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основ-
ној 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, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009, 3/2010, 
11/2012), као и услови у складу и на начин 
прописан чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11), у складу са којим се доставља 
конкурсна документација.

ПоништеЊе конкУРСа 
ош „лаза к. лазаРевиЋ“
15357 Клење, Дринска 1

Конкурс објављен 06.02.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се за 
радно место: наставник разредне наста-
ве, за рад у одељењу нижих разреда у 
издвојеном одељењу школе у Очагама, 
на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана.

Ужице

оСновна школа 
„мито игУмановиЋ“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе
за рад у ИО Дреновци

Професор разредне наставе
за рад у ИО Радановци

Професор биологије
за рад у матичној школи и ИО Сеча 
Река

Професор хемије
са 30% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО Сеча Река

Професор физике

Професор физике
са 20% радног времена, за рад у ИО 
Сеча Река

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
у погледу образовања у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
а према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основним 
школама; да испуњава услове из чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидат доста-
вља доказе о испуњености услова у погледу 
стручне спреме и уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве доставити на адресу школе.

оСновна школа 
„БРеково“
31234 Бреково
тел. 031/897-081

Наставник историје
са 65% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО Добраче

Наставник ликовне културе
са 40% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО Добраче

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 4/09). Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву доставити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми и уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци). Доказ о здравственој способности 
кандидат доставља пре закључивања уговора 
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља 
школа. Пријаве слати на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

0800 300 301
позив је бесплатан

нсЗ позивни центар

Наука и образовање
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гимназиЈа „Свети Сава“
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник српског језика и 
књижевности
са 56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 120 и чл. 8 став 2 и став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и да посе-
дују стручну спрему у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
5/90, 5/91, 1/92, 3/94...11/04, 5/05, 1/07, 7/08 
и 8/11). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
диплому или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању 
знања из дисциплина из чл. 8 став 4 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве слати на адресу Гимназије. Ближе 
информације се могу добити на број телефо-
на: 031/714-062. Лекарско уверење изабрани 
кандидат доставља пре закључивања уговора 
о раду, а лекарско уверење прибавља школа.

ваљево

ош „дРагоЉУБ илиЋ“
14203 Драчић
тел. 014/276-104

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу 
чл. 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), стручна спрема у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/2012). 
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да 
приложе доказ о поседовању држављанства 
РС и оверену фотокопију дипломе о стеченој 
високој стручној спреми.

ПоништеЊе оглаСа 
ПРедшколСка УСтанова 
„милица ноЖица“
14000 Ваљево, Владе Даниловића 9
тел. 014/221-173

Оглас објављен 10.04.2013. године у 
публикацији „Послови“, поништава се у 
целости.

врање

ош „доСитеЈ оБРадовиЋ“
17500 Врање, Омладинска 20
тел. 017/400-352

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2013. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба испуњава следеће 
услове: 1. сертификат Министарства просве-
те о савладаној уводној обуци за педагошког 
асистента; 2. држављанство Републике Србије; 
3. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Докази о испуњавању услова из 
тач. 1 и 2 достављају се уз пријаву на кон-
курс. Испуњеност услова из тач. 3 провера-
ва школа посредством одговарајућих служби 
Националне службе за запошљавање. Доказ о 
испуњености услова из тач. 4 прибавља шко-
ла. Конкурс је отворен осам дана од дана обја-
вљивања. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ХемиЈСко-теХнолошка 
школа
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630, 422-425

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава услове који су прописани чл. 8 ст. 
2 и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: високо образовање, 
држављанство Републике Србије, да поседује 
лиценцу за наставника, педагога или психо-
лога, положен испит за директора установе, 
најмање 5 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, положен испит за 
директора установе (програм обуке за дирек-
тора школе и Правилник о полагању испита 
за директора школе нису донети). Пријава 
која не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора неће се сматрати непо-
тпуном, а изабрани кандидат биће обавезан 
да у законском року положи испит за дирек-
тора школе. Уз пријаву на конкурс поднети: 
биографске податке са прегледом кретања у 
служби којима кандидат доказује своје струч-
не, педагошке, организационе и друге способ-
ности (CV), оверен препис дипломе, оверен 
препис уверења о положеном стручном испи-
ту-лиценцу, потврду о раду у области образо-
вања, уверење о држављанству-не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених-не 
старији од 6 месеци, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду). Сва документа 
која се предају морају бити у оригиналу или у 
овереној копији. Директор се бира на период 
од 4 године. Рок за пријављивање је 15 дана 

од дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

вршац

ош „ЖаРко зРеЊанин“
26340 Бела Црква
Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487
факс: 013/851-022

Наставник немачког језика

Наставник немачког језика
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 11/2012).

Наставник чешког језика са 
елементима националне културе
на одређено време до краја школске 
2012/2013. године, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 8 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
11/2012).

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове прописане чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву кандидат је 
дужан да достави: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них. Документа се достављају у оригиналу 
или у овереној копији. Лекарско уверење о 
поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом, као и да за њега није 
утврђено дискриминаторно понашање, приба-
вља школа по службеној дужности. У поступку 
одлучивања о избору кандидата директор ће 
извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на претходну проверу психофизич-
ких способности, коју врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизова-
них поступака. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс, са потребном 
документацијом о испуњености услова, дос-
тавити лично или поштом, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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Зајечар

ош „ХаЈдУк веЉко”
19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића Бобија бб
тел. 019/440-116

Наставник грађанског васпитања 
у другом циклусу основног 
образовања и васпитања
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела из чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Под одговарајућим образо-
вањем сматра се: високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у складу 
са Законом о високом образовању („Службе-
ни гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Кандидат 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 шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом прено-
са бодова. Услов да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доказује се лекарским уве-
рењем које изабрани кандидат доставља нак-
надно, пре закључења уговора о раду. Доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је осам дана од дана објављи-
вања. Уз пријаву кандидат подноси: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; доказ да је савладао програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско вас-
питање за одговарајући разред, односно доказ 
да је завршио неке од програма прописаних 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовано-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи 
или да има завршен специјалистички курс за 
наставника грађанског васпитања на одгова-
рајућој високошколској установи, у складу са 
наведеним Правилником. Документација се 
предаје у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Пријаву на конкурс са документацијом 
доставити лично или на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Додатне информације на број 
телефона: 019/440-116.

теХниЧка школа
19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350, 731-054

Наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са чл. 120 и чл. 8 став 4 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). 
У погледу стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају услове у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 13/2007, 7/2008, 
10/2008 и 11/2008); да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије. Кандидати уз пријаву 
на конкурс достављају: доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме; уверење 
о држављанству; фотокопију личне карте. 
Здравствено уверење достављају кандида-
ти пре закључења уговора о раду, а доказ да 
кандидат није осуђиван за наведена кривична 
дела прибавља школа. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Зрењанин

оСновна и СРедЊа 
школа „9. маЈ“
23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Основно образовање и васпитање

Наставник дефектолог
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање за извођење разредне 
наставе у основној школи за образовање и 
васпитање ученика ометених у развоју-мен-
тално ометених: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке стру-
ковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Сл. 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 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; наставник-дефектолог који има нај-
мање одговарајућу вишу школску спрему за 
извођење разредне наставе у основној школи 
за образовање и васпитање ученика ометених 
у развоју-ментално ометених. Лица из тач. 1 и 
2 морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

Наставник индивидуалне  
наставе - логопед
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лица из тач. 1 и 2 морају да 
имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова.

Средње образовање и васпитање

Наставник практичне наставе, 
подручје рада: Пољопривреда, 
производња и прерада хране
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2013. године, са 65% 
радног времена

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке 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 или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије анималних произ-
вода; дипломирани инжењер пољопривреде 
за производњу сточарских производа; стру-
ковни инжењер технологије-специјалиста, са 
претходно завршеним студијским програмом 
струковних студија Прехрамбена и хемијска 
технологија. Наставници поред стручне спре-
ме предвиђене у алинеји 1 до 3 морају поседо-
вати и стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога, дипломирани дефектолог за методику 
наставе пољопривредне групе предмета. Лица 
из алинеје 1 до 4 морају да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова.

Сервирка
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, сервир.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у 
радни однос, прописаних чл. 24 став 1 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 
и 54/09), кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања; држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију 
доказа да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодо-
ва, осим за радно место: сервирка; оверену 
фотокопију уверења о држављанству; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Уве-
рење о подацима из казнене евиденције који 
се воде у МУП-у Републике Србије прибавља 
школа. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са дока-
зима подносе се на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“.

мУзиЧка школа 
„ЈоСиф маРинковиЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник гитаре
са 80% радног времена

Наставник гитаре
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: услови за рад у основној музичкој 
школи: висока стручна спрема - дипломирани 
музичар-гитариста, мастер музички уметник, 
професионални статус гитариста; услови за 
рад у средњој музичкој школи: дипломирани 
музичар, усмерење гитариста, дипломирани 
музичар-гитариста, академски музичар-гита-
риста.

Наставник тромбона
са 30% радног времена

УСЛОВИ: услови за рад у основној музичкој 
школи: дипломирани музичар-тромбониста, 
мастер музички уметник, професионални 
статус тромбониста; услови за рад у средњој 
музичкој школи: дипломирани музичар, усме-
рење тромбониста дипломирани музичар-
тромбониста, академски музичар-тромбо-
ниста.

Наставник тамбуре
са 60% радног времена

УСЛОВИ: услови за рад у основној музичкој 
школи: дипломирани музичар-гитариста са 
претходно завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил - музички извођач-
тамбураш, дипломирани музичар-контра-
басиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музич-
ки извођач-тамбураш, дипломирани музич-
ки педагог са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил - музич-
ки извођач-тамбураш, дипломирани професор 
солфеђа и музичке културе са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни 
профил - музички извођач-тамбураш, мастер 
музички уметник, професионални статус гита-
риста, односно контрабасиста са претходно 

завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил - музички извођач-тамбураш, 
мастер теоретичар уметности, професионални 
статус музички педагог, са претходно заврше-
ном средњом музичком школом, образовни 
профил - музички извођач-тамбураш.

Наставник соло певања
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: услови за рад у основној музичкој 
школи: дипломирани музичар-соло певач, 
мастер музички уметник, професионални ста-
тус соло певач; услови за рад у средњој музич-
кој школи: дипломирани музичар, усмерење 
соло певач, дипломирани музичар-соло певач, 
дипломирани музичар-концертни и оперски 
певач, академски музичар-соло певач.

Наставник солфеђа
са 50% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2013. године

УСЛОВИ: услови за рад у основној музичкој 
школи: дипломирани музички педагог, профе-
сор солфеђа и музичке културе, дипломирани 
музичар-педагог, мастер теоретичар уметнос-
ти, професионални статус музички педагог.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Кандидат уз пријаву тре-
ба да приложи следеће доказе: диплому или 
уверење о одговарајућем образовању; доказ 
о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом прибавља школа 
по службеној дужности, а доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Молбе са потребним доку-
ментима слати на адресу школе; број телефо-
на: 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „др ЂоРЂе ЈоановиЋ“
23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутне 
запослене, са 60% радног времена

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специја-
листичке 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 или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године - професор биологије, дипломи-
рани биолог, дипломирани молекуларни био-
лог и физиолог, професор биологије и хемије, 
дипломирани биолог, смер заштите животне 
средине, дипломирани биолог - еколог, дип-
ломирани професор биологије и хемије, про-
фесор биологије - географије, професор био-
логије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани про-
фесор биологије - мастер, дипломирани био-

лог - мастер, дипломирани професор биоло-
гије - хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије - географије, мастер, дипломирани 
молекуларни биолог - мастер, дипломирани 
биолог заштите животне средине, мастер био-
лог, мастер професор биологије, мастер про-
фесор биологије и географије, мастер профе-
сор биологије и хемије. Поред одговарајућег 
високог образовања, наставник мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; 
да има држављанство РС. Конкурсна доку-
ментација: пријава и CV, оригинал или оверен 
препис дипломе, оригинал или оверена фото-
копија доказа о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци) 
и извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу, издат после 01.03.2010.). Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Уверење о некажњавању 
школа прибавља службеним путем. Сва при-
ложена документа морају бити уредно овере-
на. Пријаве слати на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
ПредузетНичке идеје

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

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

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

Не могу да пронађем информацију до када је отворен јавни позив 
за учешће у програму „Стручна пракса”. Да ли се може пријавити 
електронским путеми? Да ли је неопходно имати пребивалиште у 
Београду?
У складу са јавним позивом, захтев за спровођење програма „Стручна пракса” подноси 
послодавац. На основу истог Национална служба одлучује о поднетом захтеву. Уко-
лико је послодавцу одобрено спровођење програма стручне праксе, он у сарадњи са 
Националном службом врши селекцију незапослених лица са евиденције Национал-
не службе. Наком спроведене селекције Национална служба закључује појединачне 
уговоре са послодавцем и лицем. Место пребивалишта није ограничавајући фактор 
при укључивању у програм „Стручна пракса”,  наравно, уколико и ви и послодавац 
испуњавате услове прописане у јавном позиву који се односи на одговарајући про-
грам запошљавања. Напомињемо, међутим, да морате бити пријављени на евиден-
цију незапослених НСЗ у месту у коме имате пребивалиште, како бисте се укључили 
у програм. Временско ограничење не постоји, али саветујемо да реагујете брзо, јер се 
средства одобравају до испуњења квоте, а интересовање је велико.

Пријављен сам на евиденцију Националне службе за запошљавање 
и намеравам да се пријавим на конкурс за самозапошљавање и 
покренем сопствени посао. Моје питање је следеће - уколико оства-
рим право на субвенцију и покренем сопствени бизнис, које су моје 
обавезе и шта се дешава уколико нађем неки исплативији посао? Да 
ли се субвенција враћа или мој бизнис може да настави неко други?
У случају да вам се одобри субвенција за самозапошљавање и исплате средства, ви 
сте у обавези да обављате регистровану делатност у трајању од најмање годину дана 
и да за то време уплаћујете порезе и доприносе. Уколико пре истека рока од годину 
дана радњу затворите, тада бисте били дужни да вратите износ исплаћених средстава 
увећаних за камату која тече од дана уплате средстава. Напомињемо да право на суб-
венцију за самозапошљавање не можете остварити уколико поднесете захтев и оства-
рите право на исплату новчане накнаде у једнократном износу.

Радио сам у државној установи 3 године и остао без посла у мају 
2012. године. Нисам се пријавио на евиденцију НСЗ, а ни радну књи-
жицу нисам узео од послодавца. Да ли имам право да се сада прија-
вим на евиденцију незапослених и могућност да примам новчану 
накнаду?
Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености и остварује се по 
законом предвиђеним условима. Један од њих је да се незапослено лице пријави на 
евиденцију и захтев за остваривање права поднесе у року од 30 дана од дана престанка 
радног односа. Законом је прописана дужина трајања права на новчану накнаду, која 
за 2 године стажа осигурања износи 3 месеца, али како је од дана престанка осигурања 
протекао дужи период од оног за који би новчана накнада припадала, то тренутно не 
испуњавате услове за остваривање овог права.

Пре неколико дана проглашен сам за технолошки вишак у фирми у 
којој сам радио. Имам 62,5 година и 35 година стажа. Уколико се од-
мах пријавим на евиденцију незапослених, колико дуго ћу примати 
новчану накнаду, две године или само годину дана? Наиме, у локал-
ној служби НСЗ сам обавештен да тек када напуним 63 године имам 
право на новчану накнаду у двогодишњем трајању. Ако током ових 
шест спорних месеци заснујем радни однос, који бих раскинуо када 
напуним 63 године, да ли бих имао право на две године накнаде за 
незапослене?
Одговор који су вам пружиле колеге у филијали којој сте се обратили је исправан и 
заснован на законским одредбама. Наиме, законом о запошљавању и осигурању за 
случај незапослености прописано је да само лицу коме недостаје до две године до ис-
пуњавања првог услова за старосну пензију, према важећим прописима о пензијском 
и инвалидском осигурању на дан одлучивања о захтеву, може да се призна право на 
новчану накнаду у трајању од 24 месеца, с тим да овако признато право престаје са 
даном испуњавања услова за пензију. Наравно, услови који се односе на стаж осигу-
рања рачунају се на дан престанка радног односа. Детаљније информације о условима 
за остваривање права на новчану накнаду можете пронаћи на интернет страници НСЗ.

велиКо интересовање 
За стрУчнУ праКсУ
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Сајам запошљавања у Вршцу

Пролећни сајам запошљавања, одржан у вршачком Хотелу ‘’Србија’’, окупио је на једном месту око 1000 
људи у потрази за послом и 30 послодаваца који су понудили више од 100 слободних послова. Потписан 

Споразум о удруживању и формирању Регионалног савета за запошљавање општина Вршац, Бела Црква, 
Пландиште и Алибунар

Вршац је град са повољном геостратешком позицијом и 
развијеном путном и комуналном инфраструктуром, што 
га чини динамичним центром привредних активности. 
Такође, Вршац спада у градове од посебног интереса, јер 
је стопа незапослености изузетно висока, па су неопходни 

подстицаји да се незапосленост и демографско пражњење у овом 
граду смање. 

„Имамо неповољну друштвено-економску ситуацију и веома 
високу стопу незапослености. Локална самоуправа ће радити на 
решавању ових проблема и наставити да подржава манифеста-
ције које подстичу запошљавање, пре свих младих грађана Вршца 
и околине”, рекао је Зоран Томић, заменик председника Општине 
Вршац, на отварању вршачког сајма запошљавања. 

Да ће се традиција одржавања сајмова у Вршцу наставити, 
потврдила је и Снежана Седлар, заменица директора Покрајинске 
службе за запошљавање. 

„Ова мера је показала јако добре резултате у овом делу Србије, јер 
је реализација око 38% у региону, док је у самом Вршцу и већа. Проте-
кле године је достигла завидних 48%”, нагласила је Снежана Седлар.

Ивана Тодоровић и Ана Савов недавно су дипломирале на Еко-
номском факултету у Новом Саду, а сада настоје да дођу до свог 
првог посла.

„Конкурисаћемо за пет-шест послова, које смо до сада виделе 
на списку, мада ће сигурно бити и више понуда. Надамо се да ће 
нас неко и запослити”, пуне оптимизма, причају Ивана и Ана. 

На сајам су углавном дошли млађи људи, са тек завршеним 
факултетима и средњим школама, а било је и оних којима недос-
таје само неколико месеци до заслужене пензије, али немају где да 
је зараде. Тако је Милан Тричко, уз своје велико радно искуство и 
скоро годину дана до пензије, закључио да поред радних вештина 
и стажа, у потрази за послом треба имати и мало среће.

Највеће шансе да дођу до посла имали су незапослени заинте-
ресовани да раде као агенти осигурања, теренски комерцијалисти и 
референти продаје. Посла ће бити и за раднике хемијске и металске 
струке, возаче, трговце, куваре, медицинске сестре, неговатељице, 
физичке раднике, фармацеуте, технологе, правнике, програмере...

Послодавци су препознали сајмове запошљавања као место 
на коме могу да пронађу квалитетне раднике. Вршачки предузет-
ници радо учествују на сајмовима запошљавања, што потврђује 
и прошлонедељна манифестација, на којој је 30 послодаваца по-
нудило више од 100 слободних радних места. По речима Алексан-
дра Винћилова, директора Филијале Вршац, позиву за учешће су 
се одазвали и највећи послодавци из Вршца и околине, као што су 
„Свислајон”, „Фрезенијус медикал” и „Хемофарм”. Такође, поједини 
послодавци су тражили и специјализоване стручњаке из области 
пољопривредне производње. 

У циљу што ефикаснијег решавања проблема незапослености, 
Национални акциони план запошљавања, између осталог, пред-
виђа и формирање више општинских локалних савета, како би се на 
одређеном подручју прво констатовали, а затим и решавали нају-
очљивији проблеми. У оквиру манифестације потписан је и Спора-
зум о удруживању и формирању Регионалног савета за запошља-
вање општина Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар. Први 
овакав савет у Војводини формиран је за територију Западнобачког 
округа. Иницијатива Националне и Покрајинске службе за запо-
шљавање произилази из потребе већег степена развоја локалних 
и регионалних политика запошљавања и укључивања локалних 
самоуправа у суфинансирање програма и мера активне политике 
запошљавања, а оправданост из чињенице да удруживање сред-
става намењених за спровођење локалних политика запошљавања 
представља могућност за остваривање већих субвенција и помоћи. 

Приоритетни задатак Регионалног савета за запошљавање 
биће израда Регионалног акционог плана запошљавања, са ана-
лизом тржишта рада и мерама за превазилажење проблема запо-
шљавања. Циљ је постизање синергетског ефекта у обједињавању 
напора и средстава за побољшање услова за запошљавање свих 
циљних група незапослених лица са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање. 

„Овај споразум је у складу са свим стратегијама развоја наше 
општине и битно је да се њиме не формира политички, већ регион 
разумевања. За нашу општину сарадња је од суштинског значаја, 
пре свега за образовање кадрова неопходних локалном тржишту, 
јер се они управо образују у овим, нама суседним општинама. Тру-
димо се да задржимо најбоље кадрове, што је данас веома тешко”, 
нагласио је Душан Јовановић, председник Општине Алибунар. 

И председник Општине Вршац, Чедомир Живковић, наглаша-
ва да је за регион у коме живи око 100 хиљада становника од кру-
цијалног значаја да се заједнички осмисле и припреме пројекти 
са којима ће моћи да се конкурише за средства из националних и 
европских ИПА фондова, који ће у будућности бити све доступнији.

Конститутивни састанак Регионалног савета за запошљавање 
сазваће председник Општине Вршац, 15 дана након потписивања 
овог споразума. На састанку ће се дефинисати пословник о раду, 
програм рада и начин финансирања рада Регионалног савета за за-
пошљавање општина Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар.   

	 	 	 	 	 А.Б.

доБаР ПУт до ПоСла

Подршка
Чланица Општинског већа задужена за привреду, Весна 

Бранков, изјавила је за медије да ће Пословна електронска 
мрежа заинтересованим инвеститорима помоћи у свим по-
словима у изградњи производних погона и да локална самоу-
права даје пуну подршку Филијали Вршац НЗС и Технолошком 
парку да се проблем незапослености реши новим инвестиција-
ма. Општина Вршац добиће 700 хиљада евра за улагање у Биз-
нис инкубатор, у којем ће се радити на формирању малих и 
средњих предузећа.
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„Енел“ - компанија која инвестира у будућност

Oсновни ослонци у пословању фирме су млад и стручан тим и реномирани стратешки партнери. 
Конкурентност није јефтина радна снага, већ стручни, мотивисани, квалитетни запослени који ће омогућити 
послодавцу да задржи постојећу позицију на тржишту, уз ширење пословања

Компанија „Енел” из Ваљева основана је 1994. године. Бави 
се индустријском аутоматиком - пројектовањем и израдом ко-
мандних и разводних ормана, пројектовањем и уградњом упра-
вљачких линија, сервисирањем индустријске опреме, PLC, HMI и 
SCADA програмирањем. Поред тога, „Енел” је ексклузивни уво-
зник фирми „Болаф” (Balluff) и „Рир” (ReeR), дистрибутер фирми 
„Мелер” (Moeller) и „Сименс” (Siemens) и систем интегратор фирме 
„Шнајдер електрик” (Schneider Electric). У последње четири године 
специјализовали су се за рад са серво системима, реализовали ве-
лики број пројеката и са партнерима одржали неколико тренинга 
са овом опремом. 

Oсновни ослонци у пословању фирме су млад и стручан тим и 
реномирани стратешки партнери. Висок квалитет услуга, стручно 
и искусно особље, одлика су компаније „Енел”, која посебну пажњу 
посвећује кадровима. Чак 40% кадрова (9 лица) запослено је преко 
активних мера запошљавања - субвенција послодавцима (за лица 
старија од 50 година, приправнике млађе од 30 година), новог за-
пошљавања, „Прве шансе”, „Стручне праксе”. Што је најважније, по 
истеку уговорних обавеза сви запослени су задржани у радном 
односу.

О сарадњи са Филијалом Ваљево НСЗ власник компаније, гос-
подин Радиша Срећковић, по струци дипломирани инжењер елек-
тротехнике, каже: 

„Тренутно имамо 22 запослена, а међу њима 9 инжењера 
електротехнике, од којих би већина отишла у Београд, да нису до-
били посао у ‚Енелу‘. У последњих 5 година запослили смо 9 мла-
дих људи, углавном приправнике, уз коришћење државних суб-
венција за запошљавање. Субвенције су нам помогле да се лакше 
одлучимо за повећање броја запослених. Млади људи су брзо учи-
ли од старијих колега и сада су већ искусни на својим пословима. 
Просечна старост је 38 година. Саветници у Филијали Ваљево су 
обавили врло добар посао око предселекције кандидата, а може се 
рећи и да смо имали среће да изаберемо најквалитетније и најмо-
тивисаније младе људе”.

Александра Сировљевић, економиста, запослена је преко про-
грама „Прва шанса 2011” и о својим искуствима у „Енелу” каже:

„Имала сам страх како ћу се снаћи на пословима комерција-
ле, посебно што је у питању специфична делатност са којом нисам 
имала додира пре доласка у ‚Енел‘, али сам мотивисана и спремна 
да учим. Добро сам се уклопила у тим, изузетно сам задовољна ус-
ловима рада и атмосфером у колективу. Много ми је значило што 
сам имала ментора са искуством, а фирма периодично организује 
тренинге за запослене, тако да сам после годину дана постала са-
мостална у раду и пружену шансу искористила на прави начин”.

Дејан Срећковић, инжењер електротехнике, у „Енелу” је почео 
да ради као приправник пре три године, сада је ментор новоза-
посленима у комерцијали, а ангажован је и на пословима марке-
тинга и контроле квалитета. 

„Тешко је пронаћи радно место, велика је незапосленост, слаба 
понуда послова, јака конкуренција. Имао сам срећу да почнем да 
радим у ‚Енелу‘, јер је то посао у мојој струци и пружа ми могућ-
ност да применим и усавршим оно што сам студирао. С обзиром на 
брендове које заступамо и примену тих производа у индустрији, 
добио сам могућност да учим и ширим своја знања и тако поста-
нем самостални инжењер електротехнике и својим искуством по-
могнем нашим клијентима”, задовољно прича Дејан. 

Као што се може закључити, „Енел” је фирма која посебну важ-
ност придаје тренингу запослених, а инвестирање у кадрове не 
види као трошак, већ као инвестирање у будућност. Њихова кон-
курентност није јефтина радна снага, већ стручни, мотивисани, 
квалитетни запослени који ће омогућити послодавцу да задржи 
постојећу позицију на тржишту, уз ширење пословања.

„Ми смо тржишно оријентисана фирма, а стратешки партнери 
су нам велике светске компаније. Висок квалитет услуга, поузда-
ност и узајамно поверење, допринели су да уђемо у велике систе-
ме, као што су ‚Фијат‘, ‚Тигар‘, ‚Горење‘, а очекујемо склапање посло-
ва са новим инвеститорима, у овом тренутку у току су преговори 
са фирмом ‚Бош‘. У зависности од ширења фирме, запошљаваћемо 
и нове кадрове”, прича о даљим плановима развоја власник ове 
успешне ваљевске фирме. 

Р. Севић

УЧЕЊЕ И ШИРЕЊЕ ЗНАЊА

Главни потенцијали
Ваљево припада Колубарском округу и обухвата 78 на-

сеља, а више од половине становника живи у сеоском под-
ручју. Питома природа, повољан географски положај и добра 
саобраћајна повезаност с осталим деловима земље, омогући-
ли су развој пољопривреде, прехрамбене индустрије, као и 
туризма. То су и главни потенцијали за улагање, а локална 
самоуправа предузима мере за стварање што атрактив-
није инвестиционе климе. Ваљевску привреду карактеришу 
пољопривредно-прехрамбени комплекс, грађевинарство и 
графичка индустрија. Посебно је развијен приватни сектор, 
који се састоји од малих и средњих предузећа и самосталних 
занатских и трговинских радњи. У привредном сектору у граду 
Ваљеву функционише 1039 предузећа, од којих 7 великих, 30 
средњих и 1002 мала. Такође, у граду има 4635 приватних пре-
дузетника, од чега је највећи број у области трговине - 36.76% 
и прерађивачке индустрије - 18.73%. У предузетничкој струк-
тури доминантно место има трговина, затим следи прерађи-
вачка индустрија, саобраћај, складиштење и везе (754), угости-
тељске делатности (426), као и грађевинарство (306).

(Преузето са сајта Града Ваљева)
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Нова шанса за посао

‘’Корист од сајмова запошљавања је вишеструка, јер уз минималне трошкове које Национална служба има, 
омогућено је запошљавање великог броја људи и њихов контакт са послодавцима. Кандидати имају прилику 
да сазнају шта послодавци очекују од својих радника и какве вештине и додатна знања треба поседовати за 
рад на одређеним радним местима’’, истакао је Дејан Миљковић, заменик директора НСЗ

Галерија савремене уметности „Србија“, у Нишу, била је 
почетком априла центар запошљавања у региону. Више 
од 30 послодаваца, међу којима и „Фрувита“, „Хало ог-
ласи“, „Јумис“, Пекара „Бранковић”, „Техно МС”, „Екотрејд 
БГ”, „Бенетон“ са својим кооперантима, „Реди груп“, по-

нудило је незапосленим лицима око 300 слободних радних мес-
та. Сајам је отворио државни секретар Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике, Драги Видојевић, указавши на 
значај оваквих манифестација и подсетивши да је Министарство 
у сарадњи са Националном службом објавило јавне позиве за 
реализацију активних мера запошљавања, које ће и у овој годи-
ни допринети смањењу незапослености у Републици. Социјално 
предузетништво, такође, у наредном периоду би требало да дâ 
значајан допринос смањењу незапослености. 

„Сигуран сам да ће присутни послодавци на данашњем 
сајму имати прилику да изаберу квалитетне раднике, а мно-
ги незапослени да дођу до посла“, рекао је Видојевић. Заменик 
директора Националне службе за запошљавање, Дејан Миљко-
вић, подсетио је да су сајмови традиционална мера Националне 
службе. На сајмовима које је организовала нишка филијала НСЗ 
током претходне године, запослено је скоро 1.000 Нишлија, док је 
у Србији на овај начин посао добило више од 11.700 особа. 

„Корист од сајмова запошљавања је вишеструка, јер уз мини-
малне трошкове које Национална служба има, омогућено је запо-
шљавање великог броја људи и њихов контакт са послодавцима. 
Кандидати имају прилику да сазнају шта послодавци очекују од 
својих радника и какве вештине и додатна знања треба поседо-
вати за рад на одређеним радним местима”, рекао је Миљковић.

Наредног дана Галерија „Србија” је била домаћин Шестог сај-
ма професионалне оријентације, који су отвориле Весна Чекић, 
начелница Одељења за професионалну оријентацију и плани-
рање каријере, и Бисерка Тошовић, директорка филијале Нацио-
налне службе за запошљавање у Нишу. На одлично уређеним и 
савремено опремљеним штандовима, представници факултета 
и високих школа са територије града Ниша представили су своје 
програме студија, студијске групе, као и нека од својих достиг-
нућа. Сајам је наишао на одличан пријем код ученика завршних 
разреда средњих школа, јер им је пружена јединствена могућ-
ност да на једном месту, из прве руке, добију велики број инфор-
мација које ће им бити од користи при доношењу одлуке о на-
ставку школовања.

На сајму запошљавања у Бачкој Тополи тражено је 138 
радника различитих профила и занимања: књиговође, агенти 
осигурања, хемијски техничари, пољопривредни техничари, 
машински техничари, бравари, вариоци, зидари, тесари, стола-
ри, радници у производњи, администратори, месари, кувари, 
конобари, касири, итд. По програму стручне праксе тражени су 
приправници следећих профила: доктор медицине, медицин-
ске сестре, електротехничар, техничар рачунара, васпитачице, 
мастер менаџери контроле квалитета, мастер заштите животне 
средине и заштите на раду, дипломирани правници, професори 
разредне наставе, информатичари и други образовни профили 
за рад у школама. Такође, по јавним позивима за организовање 
спровођења јавних радова тражи се 50 лица са евиденције НСЗ, 
међу којима ће бити и 30 особа са инвалидитетом. 

Сајам запошљавања у Чачку су отворили Драги Видојевић, 
државни секретар Министарства рада, запошљавања и социјал-
не политике и Војислав Илић, градоначелник града Чачка.

Отварајући Сајам запошљавања у Чачку, градоначелник 
Војислав Илић је истакао да је локална самоуправа, заједно са 
Националном службом за запошљавање, препознала чињеницу 

ПРимеРи доБРе ПРакСе

Успешно завршене обуке
У просторијама чачанског Образовног центра „Академија” 

протекле недеље су уручени сертификати полазницима основ-
не информатичке обуке „ECDL стандард“. Пет особа са инвали-
дитетом са евиденције Филијале Чачак НСЗ успешно је завр-
шило ову обуку. Филијала Чачак реализовала је још две обуке 
за особе са инвалидитетом - обуку за пословног секретара, за 
пет лица, у Чачку и основну информатичку обука „ECDL стан-
дард”, за пет лица, у Горњем Милановцу.

Пратећи потребе послодаваца, Национална служба на-
стоји да путем обука за преквалификацију и доквалификацију 
оспособи теже запошљиве категорије незапослених за укључи-
вање у свет рада. Укључивањем у обуке особе са инвалидите-
том стекле су додатна знања која ће им помоћи да конкуришу 
за послове који првенствено одговарају њиховим могућнос-
тима и способностима. Видљиво је и задовољство полазника 
на указаној прилици да кроз стицање додатних знања и ко-
ришћењем осталих мера и програма активне политике запо-
шљавања и сами постану активни чиниоци на тржишту рада.

Седам особа са инвалидитетом са евиденције НСЗ у Бору 
успешно је завршило основну информатичку обуку. Тим по-
водом су у просторијама Филијале Бор НСЗ свечано уручени 
међународно признати ECDL сертификати. Сертификате су 
незапоселним лицима уручиле директорка борске филијале 
Лидија Начић и директорка Агенције за образовање одраслих 
„Академија“ Чачак, Драгана Грбовић.

„Задовољство ми је да вам уручим сертификате након ове 
обуке која је била успешна у сваком смислу. Нарочито ми је 
драго што сте сви положили завршни испит и што предавачи 
за све вас имају само речи хвале. Сертификат који сте данас 
добили обезбеђује вам предност на тржишту рада и ја се надам 
се да ћете се ускоро запослити, захваљујући, пре свега, својим 
квалитетима“, рекла је Драгана Грбовић.

Директорка Филијале Бор НСЗ истакла је да се положај 
особа са инвалидитетом на локалном тржишту рада у по-
следњих неколико година знатно поправио. Захваљујући ме-
рама за подстицање запошљавања ОСИ, многи незапослени са 
инвалидитетом добили су шансу да раде и покажу шта умеју. 
Директорка је најавила Сајам за запошљавање ОСИ у Бору, 26. 
априла 2013. године и позвала присутне да га посете.
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да је незапосленост на подручју Моравичког округа, а посебно 
града Чачка, један од проблема чије је решавање приоритетно. 
Податак да је Чачак добитник годишњег признања Националне 
службе за запошљавање за највећи допринос у запошљавању у 
2012. години, говори о високом степену друштвене одговорности 
локалне самоуправе. Илић је истакао да ће општина и у наред-
ном периоду издвојити новац за запошљавање, а да су за незапо-
слене овакве манифестације добар начин да дођу до посла.

Драги Видојевић, државни секретар Министарства рада, за-
пошљавања и социјалне политике, истакао је одлучност Владе 
Србије у намери да заустави тренд повећања незапослености, 
као и значај сарадње са локалним самоуправама, при чему је 
сарадњу са градом Чачком издвојио као пример добре праксе.

На сајму је учествовало 35 послодаваца са подручја града 
Чачка и општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Пос-
лодавци су исказали поребу за запошљавањем 210 лица разли-
читих образовних профила и степена стручне спреме, као што 
су: дипломирани инжењери машинства, економисти, инжењери 
металургије, машински техничари, хемијски техничари, меди-
цински техничари, металостругари, производни радници, итд. 
У оквиру манифестације организована је и промоција недавно 
објављених јавних позива и конкурса намењених реализацији 
активних мера запошљавања у 2013. години, као и промоција 
новог сајта Националне службе за запошљавање. Послодавци 
су тражили додатне информације у вези са субвенцијама за за-
пошљавање лица са евиденције НСЗ и делатностима које се не 
субвенционишу. Најчешћа питања незапослених односе се на 
програм „Стручна пракса 2013“.

На XI сајму запошљавања у Ужицу учествовало је преко 25 
послодаваца који су исказали потребу за запошљавањем више 
од 200 радника. Тражени су радници угоститељске, прехрам-
бене, машинске и металске струке, текстилне, саобраћајне, еко-
номске, административне, комерцијалне и трговинске струке, 
електро струке, као и већи број саветника и агената продаје оси-
гурања и других услуга.

ЦЗИ

Сајмови у априлу
Град Нови Сад и Филијала Нови Сад НСЗ организују Сајам 

запошљавања, 18. априла, од 10 до 15 часова, у западном холу 
СПЕНСА. 

Национална служба за запошљавање - Филијала Лозница 
позива послодавце и незапослене на Сајам запошљавања који 
ће бити одржан 18. априла, од 11 до 13 часова, у хали Спортског 
центра „Лагатор“.

Филијала Краљево позива послодавце и незапослене да 
учествују на Сајму запошљавања који ће се одржати 24. апри-
ла, од 12 до 14:30 часова, у Дому војске, Карађорђева 5.

Послодавци ће бити у прилици да на сајмовима искажу 
своје кадровске потребе и једноставно и брзо пронађу раднике. 
На располагању им је и бесплатна професионална селекција 
приликом избора кандидата, могућност доделе финансијских 
средстава и коришћења финансијских олакшица при запо-
шљавању. Заинтересована незапослена лица треба да се јаве 
свом саветнику ради евидентирања учешћа и информисања о 
припреми за сајам. НСЗ саветује незапослена лица да пре до-
ласка на сајам прођу обуку за активно тражење посла (писање 
радне биографије, припрема за интервју са послодавцем и ос-
тали савети), у организацији своје матичне филијале, како би се 
на најбољи начин представили послодавцу.

Подршка бившим осуђеницима
У оквиру пројекта „Подршка стручном образовању и обу-

ци у затворским установама Србије”, 37 саветника из различи-
тих филијала НСЗ присуствовало је обуци која је одржана од 
27. до 29. марта. Основни циљ је интензивирати посредовање и 
тражење посла за незапослене, бивше осуђенике. Уз помоћ ис-
кусних тренера пројектног тима обрађиване су специфичности 
у раду са бившим осуђеницима, информисање и мотивација 
послодаваца за запошљавање, сарадња са релевантним инсти-
туцијама. Искуства из праксе, активација бивших осуђеника и 
студије случаја обрађиване су кроз радионичарски рад. 

Пројекат који финансира ЕУ, кроз 5 компоненти настоји 
да помогне Министарству правде и државне управе у ус-
постављању одрживог и продуктивног система стручног об-
разовања и обуке осуђеника у свим затворским установама. 
Саветници су упознати са пилот пројектом и обукама које се 
спроводе у 3 затворске установе у Србији (КПЗ Сремска Митро-
вица, КПЗ Пожаревац и КПЗ Ниш). Обукама је обухваћено око 
500 осуђеника. Кроз 5 обука они ће се оспособити за рад на по-
словима заваривања, штампе, израде намештаја, производње 
поврћа и израде пекарских производа. Задатак саветника ће 
се огледати у подстицању мотивације бивших осуђеника, како 
би након одслужења казне и пријаве на евиденцију незапосле-
них што пре нашли посао. Тиме би се директно утицало на 
смањење рецидивизма и јачање безбедности друштва. Поред 
тога, саветници би радили на информисању и мотивисању по-
слодаваца, а након тога и на реализовању њихових потреба за 
радницима.  

У склопу евалуације семинара саветници су навели не-
колико важних препорука: потреба за радником, прихватање 
без предрасуда, проналажење најбољег решења, пружити по-
верење клијенту, емпатија, вера у оно што се ради, а семинар 
оценили као високо професионалан и конструктиван. 

З. Максимовић
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Високо образовање у Србији

У оквиру програма подршке средњошколцима да се упишу на факултет и студирају, организују се психо-
социјалне и образовне радионице, професионална оријентација, континуирана стручна психолошко-
педагошка подршка кроз менторски рад. Средњошколцима су обезбеђене и бесплатне припреме за полагање 
пријемног испита, као и литература потребна за припрему пријемног

Високо образовање у Србији је све масовније, али није 
и опште приступачно, због чега је потребно повећати 
шансе младих из маргинализованих група да упишу и 
успешно заврше факултете, речено је на конференцији 
„Једнакост приступа високом образовању у Србији”. 

Због неједнаког приступа високом образовању покренут је Тем-
пус пројекат „Једнак приступ за све: оснаживање социјалне ди-
мензије у циљу јачања европског простора високог образовања” 
(EQUI-ED), којим руководи Универзитет у Нишу, а реализује га 
више државних универзитета у Србији, четири универзитета из 
Европске уније, у партнерству са неколико невладиних органи-
зација и уз подршку Министарства просвете и науке Републике 
Србије. 

Друштвене неједнакости
Циљ пројекта је да се помогне младима који желе да напре-

дују и наставе школовање, а за то немају могућности. У оквиру 
пројекта у току је реализација активности подршке средњош-
колцима из друштвених група које су слабо заступљене у висо-
ком образовању - деца са инвалидитетом, деца из сиромашних 
породица и руралних насеља, Роми, да конкуришу и упишу се 
на факултет у школској 2013/2014. години. Стручни тимови на 5 
универзитета пружају обуку и психо-социјалну подршку за више 
од 50 деце из целе Србије.

Координаторка пројекта, који је покренут у октобру 2011. 
године и трајаће до октобра 2014, Горана Ђорић, навела је да 
је суштина пројекта изједначавање могућности свих ученика 
средњих школа да се упишу на факултет.

„Иако током протеклих деценија, с једне стране, постоји тен-
денција омасовљења високог образовања, с друге стране се по-
већавају друштвене неједнакости које се селе у област академског 
образовања. Пројекат се бави стварањем структуралних претпо-
ставки на националном нивоу да се унапреди приступ сфери 
високог образовања и да се свима пружи могућност да постану 
студенти. На овај начин желимо да повећамо једнакост међу свим 
средњошколцима приликом уписа на факултет и остваримо са 
њима квалитетан однос”, рекла је Ђорићева и додала да је више 
од половине студената у Србији из породица где су родитељи ви-
сокообразовани, што не даје праву слику друштва, већ указује на 
постојање неједнакости.

„У оквиру пројекта се у овом тренутку реализују активнос-
ти подршке средњошколцима из друштвених група које су сла-
бо заступљене у високом образовању, а циљ је да им се пружи 
подршка да не одустану и да се припреме за полазак на факул-
тет”, закључила је Горана Ђорић.

Вишеструка искљученост
Координатор подршке матурантима за упис на факултет, 

Слободан Цвејић, рекао је да 55 ученика средњих школа сада до-
бија различите видове подршке како би приступили систему ви-
соког образовања, а међу њима је и пет ученика с инвалидитетом.

„Ученици долазе из различитих друштвених залеђа и код 
њих постоји проблем вишеструке искључености - лоша мате-
ријална ситуација, нико из породице никада није студирао, живе 
на селу, припадници су ромске националне заједнице, иду у 
средње стручне школе. Постоји много препрека пред њима да би 
се укључили у систем високог образовања”, рекао је Цвејић и ис-
такао да су међу највећим проблемима наведених група ученика 
мотивација, самопоуздање и општа информисаност о образовном 
систему.

ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ
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Факултети Универзитета у Београду који су ученицима 
омогућили бесплатне припреме за упис на факултете су: Прав-
ни факултет, Факултет организационих наука, Електротехнички 
факултет, Биолошки факултет, Архитектонски факултет и Учи-
тељски факултет. Слободан Цвејић, са Универзитета у Београду, 
навео је да постоје факултети који су одбили да учествују у овом 
пројекту, али није желео да наведе који.

У оквиру програма подршке средњошколцима да се упишу 
на факултет и студирају, организују се психо-социјалне и обра-
зовне радионице, професионална оријентација, континуирана 
стручна психолошко-педагошка подршка кроз менторски рад. 
Средњошколцима укљученим у програм подршке обезбеђене су 
и бесплатне припреме за полагање пријемног испита, као и лите-
ратура потребна за припрему пријемног. 

Отвореност према ученицима -  

формула успеха
Ментори који раде са средњошколцима су студенти волонте-

ри са сродних факултета које учесници пројекта желе да упишу, 
а припреме за факултете ће трајати шест месеци. Кроз програм 
је до сада прошло 55 ученика, а двоје је одустало из породичних 
разлога или зато што им је било предалеко да путују до места 
одржавања радионица. 

Никола Марјановић из Дубова, средњошколац и учесник 
пројекта, први је у својој породици који тежи ка високом образо-
вању и планира да упише економски факултет. Он сматра да ће 
само учењем успети да напредује, а као највећи проблем наводи 
дуг пут аутобусом и организацију обавеза.

На радионицама овог пројекта се добијају одговори на пи-
тања шта значи уписати факултет, како се то може урадити, која 
су документа потребна и како се учи за пријемни испит.

„Ученицима је пружена директна подршка кроз психо-со-
цијалне радионице, професионалну оријентацију, упознавање са 

факултетима, менторски рад и припрему за пријемни“, рекла је 
Лидија Радуловић, професорка Филозофског факултета у Београ-
ду. Пројекат „Једнак приступ за све: оснаживање социјалне ди-
мензије у циљу јачања европског простора високог образовања“ 
показао је, између осталог, на који начин се ученици из марги-
нализованих група могу подстаћи на континуирани рад. Како је 
речено на конференцији за новинаре, један од важних разлога ус-
пеха пројекта јесте отвореност према ученицима, стварање блис-
кости између њих и ментора, као и доступност ментора у сваком 
тренутку. Они помажу средњошколцима из маргинализованих 
група не само приликом учења, већ и дружењем, оспособља-
вајући их за даљу социјализацију у друштву. Ученици се тако 
осећају прихваћеним на самим радионицама, препознају своје 
место међу вршњацима и желе да учине нешто важно у свом жи-
воту.

Мали број студената са инвалидитетом 
На универзитетима у Србији студира мали број особа са ин-

валидитетом, иако њихов број расте протеклих година. Прециз-
них статистичких података нема, али се процењује да их има 
неколико стотина, показују подаци више факултета и удружења 
студената са инвалидитетом у Србији. Факултети углавном на-
стоје да обезбеде приступ зградама и побољшају услове за учење, 
а неки у томе предњаче, попут Правног факултета у Београду. 
Међутим, често настава и уџбеници нису прилагођени потребама 
студената са инвалидитетом, што је углавном последица недос-
татка средстава. Према закону, високошколске установе су дужне 
да уграде улазне рампе и отклоне физичке препреке за кретање 
особа са инвалидитетом. Међутим, то није урађено на свим фа-
култетима, а студенти наилазе на препреке и када је реч о самој 
настави и уџбеницима. У неким случајевима, посебно када влада 
велико интересовање за неки факултет, проблем представљају и 
опште квоте за припаднике мањина за упис студената који ће се 
финансирати из буџета.

На Београдском универзитету (БУ) студира око 300 студена-
та са инвалидитетом, што је изузетно мали број, кажу у Центру 
за студенте са хендикепом, који је основан 2008. године, у склопу 
Београдског универзитета, како би пружио подршку студентима 
са хендикепом.

Координаторка Центра за студенте са хендикепом, Љупка 
Михајловска, рекла је да се у школској 2012/13. на Београдски 
универзитет уписало 38 студената са инвалидитетом, и да њихов 
број расте неколико година уназад. 

„Од укупног броја студената са инвалидитетом на БУ, око 
30% студената користи колица или се отежано креће, око 20% 
има делимично или потпуно оштећење вида, а са делимично или 
потпуно оштећеним слухом је око 10% студената, колико их је и 
са значајним тешкоћама насталим због оштећења срца, тумора 
и других обољења”, наводи Михајловска и додаје да највећи број 
студената са инвалидитетом студира на Правном и Факултету 
за специјалну едукацију и рехабилитацију. Међутим, није зане-
марљив ни број студената на осталим факултетима Београдског 
универзитета, као што су Факултет политичких наука, Филозоф-
ски, Филолошки и Факултет безбедности.

А.Б.

Ромска деца не завршавају школу
Смртност деце у ромским насељима је смањена за 50% у 

последњих осам година, али је и даље двоструко већа у одно-
су на национални просек у Србији, упозорила је 8. априла, на 
Светски дан Рома, директорка владине Канцеларије за људска 
и мањинска права, Сузана Пауновић. На скупу је истакнуто и 
да се све већи број ромске деце уписује у школу, али да она 
и раније напуштају школу, као и да је просечан животни век 
Рома знатно краћи од просека у Србији.

„Проценат ромске деце која се уписују у први разред ос-
новне школе порастао је за 25% током последњих пет година“, 
казала је Пауновићева, али је упозорила да ромски ђаци рано 
напуштају школу, па са образовањем завршавају већ у 12. го-
дини. Пауновићева је најавила оснивање мобилних тимова 
који ће обилазити ромска насеља, како би се сагледале потребе 
и поправили услови живота у њима.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска 
Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
11. октобра 25 
тел. 016/202-400

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска 
Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

адресе филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Нови Сад 
Булевар Михаjла Пупина 6/I 
тел. 021/48-85-901

поКрајинсКа 
слУжба За 
Запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


