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БГ ПРАКСА 2012

КАРИЈЕРА СЕ НЕ 
ПРОНАЛАЗИ,  
ОНА СЕ ГРАДИ
Студенти завршних година и апсолвенти Универзитета 
у Београду до 2. априла могу да се пријаве за учешће 
у програму универзитетске радне праксе у градским 
општинама, секретаријатима и предузећима 

ПодРшКА зАПошљАвАњу РомА

РАДНА МЕСТА СУ  
ИЗЛАЗ ИЗ СИРОМАШТВА
„Мере које је предложила Влада и које реализују 
Министарство економије и регионалног развоја и 
Национална служба за запошљавање су стимулативне, али 
морам признати да и сами припадници ромске популације 
треба да реше проблеме који се тичу прибављања личних 
докумената, јер без тога се не могу ни пријавити на 
евиденцију НСЗ“

РАзГовоР зА ПоСАо

ГОВОР ТЕЛА – 
ХЕНДИКЕП ИЛИ 
ПРЕДНОСТ ?
Они који Вас слушају често то чине очима, међутим током 
разговора за посао већи утисак оставља невербална 
комуникација од речи које изговарате
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Реч уредника

ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА БОЉИ ЕКОНОМСКИ 
ПОЛОЖАЈ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ

Национална служба за запошљавање расписала је недавно 
јавне позиве за доделу субвенција за запошљавање особа ромске 
националности у 2012. години.

 Програм субвенције за самозапошљавање намењен је неза-
посленим лицима ромске националности која су пријављена на 
евиденцију НСЗ, као и послодавцима који желе да запосле особе 
ромске националности са евиденције Службе.

Тим поводом за „Послове“ смо разговарали са Проф. Витоми-
ром Михајловићем, председником Националног савета ромске на-
ционалне мањине у Србији. 

На евиденцији НСЗ у целој Србији има само око 22 000 припа-
дника ромске заједнице који су се изјаснили као Роми. Према про-
ценама укупан број припадника ромске заједнице је између 500 
и 600 хиљада, 65% је испод 18 година, а око 250 000 је активно и 
радно способно и може да се пријави на евиденцију НСЗ. Од тог 
укупног броја 95% није запослено. Једини начин на који се може по-
бољшати економски положај ромске заједнице јесте запошљавање. 
Актуелан проблем је и велики број такозваних правно невидљивих 
лица. Подаци говоре да између 2 500 и 3 000 Рома немају никаква 
лична документа , а  припадника ромске популације који немају 
документа, а могу се пријавити, је око  6 000. 

У свечаној Сали града Сомбора одржана је целодневна ради-
оница Пројекта локалног одрживог развоја Америчке агенције за 
међународни развој USAID. Радионици су присуствовали предста-
вници Националне службе за запошљавање, Канцеларије за младе 
Сомборског едукативног центра, Канцеларије за локални економ-
ски развој, Развојне агенције града Сомбора, Удружења родитеља...

Пројекат локалног одрживог развоја је петогодишња иниција-
тива која има за циља да подржи дугорочни економски и друштве-
ни развој заједница у Србији. У оквиру пројекта планирано је низ 
мера подршке партнерским локалним самоуправама на привла-
чењу инвестиција, стварању подстицајног пословног окружења, 
отварању нових радних места. 

Београдски универзитет и Градска управа града Београда 
позвали су студенте завршних година и апсолвенте Универзитета у 
Београду, Универзитета уметности и Високе школе струковних сту-
дија-Високе туристичке и Београдске пословне школе да се укљу-
че у програм Универзитетске радне праксе. Студенти могу да се 
пријаве на отворене позиције у секретаријатима Градске управе, 
градским предузећима, установама културе и градским општина-
ма. Конкурс је отворен до 2. априла текуће године. Према речима 
Дејане Лазић, директорке Центра за развој каријере и саветовање 
студената Универзитет у Београду овај програм значајно доприно-
си једном од основних циљева Центра за развој каријере и савето-
вање студената Универзитета у Београду, а то је да се повећа про-
ценат студената и дипломаца који су током студија или непосредно 
по дипломирању стекли радно искуство у струци.

 В.Пауновић



Инвестиција немачке компаније „Фалке“ у фабрику ча-
рапа у Лесковцу, значајна је, не само за ревитализацију 
Лесковца и развој јужног региона, већ и за унапређење 
целе текстилне индустрије. Вредност ове инвестиције, 
која долази из Немачке, једног од најважнијих спољ-

нотрговинских партнера Србије, износи око 10 милиона евра, а 
планирано је да се запосли око 600 радника. Захваљујући том 
улагању у Лесковцу ће се производити 15 милиона пари чарапа 
високог квалитета, а највећи део је намењен извозу, чиме се овај 
град враћа на мапу текстилне индустрије Европе.

Компанија „Фалке“ основана је 1894. године, а производњом 
текстила, трикотаже и чарапа бави се дуже од једног века. За-
пошљава око 2.500 радника. Лесковачка фабрика чарапа је из-
грађена у оквиру Владиног програма подстицајних мера за 
привлачење инвестиција, у Индустријској зони на 16 хиљада 
квадратних метара. За свако радно место компанији је додељено 
по 4.000 евра. Према речима инвеститора, уз већ традиционалну 
сарадњу са лесковачком текстилном индустријом, један од глав-
них разлога за инвестирање био је и то што Лесковац има високо 
квалификовану радну снагу. 

Текстилна индустрија је иначе била прва која је још 2005. 
потписала Споразум са ЕУ (Споразум о текстилу) који је био први 
корак ка придруживању и примени принципа два колосека, а до-
нео је српској индустрији текстила предвидивост, укидање квота 
и дијагоналну кумулацију порекла. Према речима Ане Благоје-
вић, из Министарства економије и регионалног развоја, то је по-
могло да се оживи текстилна индустрија у Србији, која је током 
90-их била готово сасвим угашена. Примера ради, у 2010. години 
ова грана извезла је робе у вредности од 660 милиона долара, док 
је извоз 2001. био тек 23 милиона. 

У области текстила, коже и обуће у претходном периоду 
изгубљено је и доста радних места, положај те гране није на за-
видном нивоу, а технолошки 35 година заостаје за просеком ЕУ 
- истакнуто је и на конференцији „Социјално економски дијалог“, 
коју су организовали асоцијација произвођача текстила Еуратекс 
(EURATEX) из Брисела, пројекат Текс-веб (Tex-WeB) и Удружење 
индустрије текстила, одеће, коже и обуће Привредне коморе 
Србије. Циљ одржавања ове конференције је био да подстакне 

српске привреднике из ове области да активно учествују у со-
цијалном дијалогу о искуствима Европске уније, где се грански 
наступ показао као успешан и делотворан. У Србији је формиран 
Социјално-економски савет на националном нивоу, требало би 
да се ускоро формирају савети и на локалном нивоу, а савети на 
гранском нивоу су изазов с којим Србија такође треба да се суочи.

Да би се остварио одрживи раст српске индустије текстила, 
потребна је економија обима и знања о правним и техничким ре-
гулативама које важе у ЕУ. Текстилна индустрија у ЕУ је у 2010. 
остварила обрт од 171 милијарде евра, запошљава 1,9 милиона 
радника у 150.000 компанија. Пројекат Текс-веб најновији је у 
низу пројеката у последњих 13 година, који је Еуратекс, тело Ев-
ропске комисије, покренуло у циљу праћења ове гране у новим 
чланицама и земљама кандидатима, да би се сви који заступају 
интересе текстила интегрисали у мрежу. Данас се законодавство 
о текстилу ради на нивоу ЕУ, а умрежавање на гранском нивоу 
у циљу заступања заједничких интереса и у оквиру социјалног 
дијалога већ је дало добре резултате, у Шведској, Француској, 
Румунији и Бугарској. Односи запослених и послодаваца, ко-
лективно преговарање, колективни уговори, услови рада, цена 
прековременог рада, услови превремене пензије, само су неки 
од проблема који се решавају секторским социјалним дијалогом. 

СМЦ

Отворена нова фабрика чарапа у Лесковцу

НОВА РАДНА МЕСТА И 
ПРОИЗВОД ЗА ИЗВОЗ

Инвестиција немачке компаније „Фалке“ износи око 10 милиона евра, а планирано је да се запосли око 
600 радника. У Лесковцу ће се производити 15 милиона пари чарапа високог квалитета, од чега је највећи 

део намењен извозу, чиме се овај град враћа на мапу текстилне индустрије Европе

Споразумом до великог тржишта
Текстилна индустрија у Србији 2011. години остварила је 

извоз од 921 милион долара, што представља раст у односу 
на претходну годину за 24 одсто, тако да је постигнута пок-
ривеност увоза извозом од преко 70 одсто. Број запослених је 
око 25.500 радника. Споразум са ЕУ, постигнут 2005, омогућио 
је српском текстилу приступ на велико и захтевно тржиште, 
а економска криза и политичка дешавања у Африци навели 
су велике компаније да своје производне капацитете селе 
у земље Западног Балкана. Да би се остварио одрживи раст 
српске индустрије текстила, потребна је економија обима и 
знања о правним и техничким регулативама које важе у ЕУ.
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Иако привредници нису показали превелико инте-
ресовање за прилику да се упознају са једном од, 
у свету, познатијих акредитованих кућа чије име 
је синоним за квалитет, било је интересантно чути 
поређења и коментаре у вези са искуствима у Ср-

бији у којима је Норд Група присутна од 2006. године и дру-
гим земљама у којима је присутна много дуже. 

Како би се спречиле експлозије парних котлова, пре рав-
но 140 година у Немачкој је као независна контролна органи-
зација, основан некадашњи DÜВ.

Развојем технологије и услед све већих захтева тржишта 
DÜВ је почео преузимати послове техничке инспекције, над-
зора, испитивања, техничких експертиза, а средином 30-тих 
година мења име у ТÜВ.

Норд Група која се бави саветовањем, проценом, испи-
тивањем и сертификовањем настала је 2005. године, а данас 
има преко 8.000 запослених у више од 70 земаља света. Нуди 
преко 500 различитих врста услуга које се из године у годи-
ну проширују. Акредитована је са више од 120 националних и 
интернационалних акредитација, посједује интернационалну 
мрежу са више од 1200 искусних еxперата. Са годишњом реа-
лизацијом од преко 800 милиона евра Норд Група је једна од 
водећих у свом подручју дјеловања.

Након одржане презентације, Драга Кљајић из Национал-
не агенције за регионални развој је присутним привредници-
ма предочила и могућности које им стоје на располагању кроз 
подстицај развоју конкурентности малих и средњих преду-
зећа и предузетника. 

Коментаришући информацију да Национална агенција 
подржава пројекте малих и средњих предузећа и преду-
зетника, кроз учешће у финансирању до 50 процената трош-
кова консултантских услуга за уређење пословања у складу 
са стандардима квалитета, за побољшање постојећих и развој 
нових технолошких процеса, производа и услуга и едукација 
менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке, Вели-
мир Цвјетићанин, из канцеларије Норд групе у Есену, је иста-
као да су искуства у свету нешто другачија. Према његовим 
речима средства за увођење система и сертитфикацију се 
сматрају инвестицијом, а фирме углавном морају саме пра-
вити свој систем. Рефундацију једног дела средстава добију 
тек када пруже доказе да су оба процеса успешно завршена. 
Чињеницу да нека предузећа код нас могу користити беспо-
вратна средства је назвао вредним поклоном који треба иско-
ристити на прави начин.

С.M.Ц

Усаглашавање са европским стандардима

КвАЛИТЕТ ЈЕ  
ПуТ до КуПЦА

У организацији Привредне коморе Србије, недавно је представљена сертификациона кућа Тув Норд 

Булгариа коју је представљала Емилиа Палакартцхева, која је и одржала презентацију.

Основни појмови о квалитету 
Према званичним дефиницијама основних појмова о ква-

литету компетентност за оцењивање усаглашености је показа-
на способност да се примени релевантно знање - експертиза и 
стручна вештина у обављању послова оцењивања усаглаше-
ности и поседовање одговарајућих објеката и опреме. Испити-
вање представља одређивање карактеристика производа пре-
ма захтевима стандарда, а сертификација представља поступак 
утврђивања да производ, услуга, организација или појединац 
испуњавају захтеве релевантног стандарда. Поступак се завр-
шава званичном потврдом - сертификатом о усаглашености, и 
уписом имаоца сертификата у релевантан регистар.

Сертификат представља писану гаранцију издату од стра-
не независног сертификационог тела, који се издаје након што се 
ревизијом утврди да је одређени систем, производ или услуга у 
складу са захтевима наведених у стандарду.

Коришћење термина „акредитација“ као алтернативе за 
сертификацију или регистрацију је грешка, јер то значи нешто 
друго. Једноставно речено, акредитација практично представља 
сертификацију сертификационог тела. Сертификати издати од 
стране акредитованих сертификационих тела обично на тр-
жишту имају повећан кредибилитет.

Оцењивање усаглашености представља поступак вредно-
вања производа или услуге, процеса, система, особе или органи-
зације у односу на захтеве стандарда или у односу на техничке 
прописе, ради: потврђивања да производ испуњава задати ниво 
квалитета или безбедности; пружања непосредне или посредне 
информације кориснику о карактеристикама и функционисању 
производа; повећања поверења купаца и регулаторног - на-
длежног државног тела у производ; поткрепљивања тврдњи о 
производу које се користе у његовом рекламирању и обележа-
вању. 

Докази о усаглашености су атести, сертификати, потврде, 
уверења, извештаји о испитивању.
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Београдски универзитет и Градска управа града Београда поз-
вали су студенте завршних година и апсолвенте Универзитета у Бео-
граду, Универзитета уметности и Високе школе струковних студија-
Високе туристичке и Београдске пословне школе да се укључе у 
програм Универзитетске радне праксе. Студенти могу да се пријаве 
на отворене позиције у секретаријатима Градске управе, градским 
предузећима, установама културе и градским општинама. Конкурс 
је отворен од 15. марта до 2. априла текуће године.

Програм БГ ПРАКСЕ се реализује већ трећу годину за редом на 
основу Протокола о сарадњи у области организовања и реализовања 
универзитетске радне праксе студената који је 2010. године потпи-
сао Ректор Универзитета у Београду проф. др Бранко Ковачевић и 
Градоначелник града Београда, господин Драган Ђилас.

Успех прошлогодишњег пројекта наговештава добре резултате. 
Студенти су уз помоћ ментора који су прошли специјалну менторску 
обуку у Центру за развој каријере стекли почетна знања, стекли си-
гурност у обављању конкретних задатака и на велика врата ушли у 
радно окружење својих компанија. Ове године у програму учествује 
21 градско предузеће, 14 секретаријата и служби Градске управе, 
програму се прикључило и седам установа културе и три градске 
општине-Палилула, Звездара и Стари град.

„Ове године прилику да стекне радно искуство добиће 275 
студената завршних година и апсолвената различитих образовних 
профила, што је за 80 места више него прошле године. Пракса ће 
трајати четири месеца, а студенти ће имати непосредно одређеног 
ментора, који ће им бити на располагању током целог циклуса прак-
се“, истакла је Нада Думић, чланица Градског већа и иницијаторка 
програма БГ ПРАКСЕ. Према њеним речима велико је задовољство 

сарађивати са Центром за развој каријере Универзитета у Београду 
и водити програм БГ ПРАКСЕ око кога се окупља велики број учес-
ника и сваке године се бележи све веће интересовање и студената и 
градских институција.

„Ове године биће укључено 200 ментора који ће четири месе-
ца у потпуности бити на располагању студентима и преносити им 
своје вишегодишње радно искуство. БГ ПРАКСА је значајна због тога 
што је организована према јединственом моделу за све учеснике и 
што се све време инсистира на квалитету обављене праксе. Након 
четири месеца, студенти који су прошли БГ ПРАКСУ могу се похва-
лити да су стекли одређене вештине и знања и очекујемо да будући 
послодавци то уважавају као значајно радно искуство. На крају сва-
ког циклуса, студентима додељујемо потврде о обављеној пракси, 
које ће им уз стечене дипломе, помоћи да лакше дођу до првог за-
послења“, рекла је Нада Думић.

Према речима Дејане Лазић, директорке Центра за развој ка-
ријере и саветовање студената Универзитет у Београду овај програм 
значајно доприноси једном од основних циљева Центра за развој ка-
ријере и саветовање студената Универзитета у Београду, а то је да се 
повећа проценат студената и дипломаца који су током студија или 
непосредно по дипломирању стекли радно искуство у струци.

„Претходне евалуације БГ ПРАКСЕ показале су да су очекивања 
и студената и ментора у највећој мери испуњена, а досадашњи по-
лазници представљају најбоље промотере овог програма међу 
млађим колегама. Праксу је до сада похађало преко 350 студената. 
Велико интересовање и потреба студената за оваквим програмима 
потврђује чињеница да је током претходног конкурса за 197 места 
(за 20 дана) пристигло 1888 пријава“, истакла је Дејана Лазић.

Студенти завршних година и апсолвенти Универзитета у Београду до 2. априла могу да се пријаве 
за учешће у програму универзитетске радне праксе у градским општинама, секретаријатима и 
предузећима, током које ће им бити плаћен топли оброк и маркица за превоз. У програм ће бити 
укључено 200 ментора који ће студентима преносити своје знање и радно искуство

Селекција кандидата
Пријава за програм Универзитетске радне праксе је јед-

ноставна и врши се попуњавањем електронског формулара на 
сајту: www.razvojkarijere.bg.ac.rs и сајту града Београда: www.
beograd.rs, а неопходно је да студенти приложе скенирану по-
тврду о редовном студирању. На истом месту налази се и ин-
тегрални текст конкурса који садржи детаљне описе и услове 
за сваку позицију као и водич кроз конкурс припремљен ради 
лакшег проналажења жељене позиције за обављање праксе.

Након првог круга селекције пријављених кандидата, који 
ће обављати Центар за развој каријере, планирано је да се ор-
ганизује други круг, како би управе секретаријата, предузећа, 
установа културе и општина организовале интервјуе са потен-
цијалним кандидатима и донеле коначну одлуку о њиховом 
ангажовању.

Почетак четворомесечне праксе планиран је за крај апри-
ла, а студентима на пракси биће обезбеђени маркица за пре-
воз и топли оброк и у току трајања праксе неће имати трошкове 
те врсте. Такође, студентима и апсолвентима, након завршене 
праксе, издају се потврде предузећа о обављеној пракси и евен-
туелне препоруке за даље запослење, које ће будући посло-
давци уважавати као стечено радно искуство.

Примери добре праксе
ЈКП Београдски водовод и канализација већ трећу годину 

заредом учествује у Програму и нуди велики број места за сти-
цање радне праксе. Праксу је прошле године успешно и са задо-
вољством обавило више од 40 студената углавном са технич-
ко-технолошких факултета. Досадашња искуства запослених 
академаца и послодаваца показала су оправданост овог проје-
кта. Академци су задовољни радом у новом окружењу и одно-
сом колега према њима, док су сви у предузећу пуни хвале за 
нове колеге, пуне енергије и спремне на изазове који носи сваки 
радни дан.

„Прошлогодишња група практиканата је својим резулта-
тима у раду утрла пут новој генерацији и ми их жељно ишче-
кујемо у нашој компанији, која је ушла у процес подмлађивања 
кадра. Нажалост, он не тече жељеном динамиком јер смо као 
јавно предузеће законски ограничени. Овогодишњи програм 
је разноврснији и понуђене позиције овог пута су из базичних 
активности наше компаније, јер смо у прошлом циклусу сте-
кли сигурност. Студенти ће имати прилику да прођу кроз све 
организационе целине које подразумевају извршење једног 
процеса“, рекла је Гордана Новаковић из Београдског водовода 
и канализације..

КАРИЈЕРА СЕ НЕ 
ПРОНАЛАЗИ,  
ОНА СЕ ГРАДИ

Универзитетска радна пракса: БГ ПРАКСА 2012
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Национална служба за запошљавање расписала је недав-
но јавне позиве за доделу субвенција за запошљавање особа 
ромске националности у 2012. години.

Програм субвенције за самозапошљавање намењен је не-
запосленим лицима ромске националности која су пријављена 
на евиденцију НСЗ, као и послодавцима који желе да запосле 
особе ромске националности са евиденције Службе.

Тим поводом за „Послове“ смо разговарали са Проф. Ви-
томиром Михајловићем, председником Националног савета 
ромске националне мањине у Србији. 

На питање какав је  положај припадника ромске попула-
ције у Србији и посебно на тржишту рада, Витомир Михајло-
вић каже: „На основу раније донешеног закона и одлука да 
се незапослени који су на евиденцији Националне службе за 
запошљавање не морају идентификовати по националној при-
падности, многи од припадника ромске националне заједнице 
користе то право. Тренутно на евиденцији НСЗ у целој Србији 
имамо само око 22 000 припадника ромске заједнице који су 
се изјаснили као Роми. Према нашим проценама укупан број 
припадника ромске заједнице је између 500 и 600 хиљада, 65% 
је испод 18 година, а око 250 000 је активно и радно способно 
и може да се пријави на евиденцију НСЗ. Од тог укупног броја 
95% није запослено. 

Једини начин на који се може побољшати економски поло-
жај ромске заједнице јесте запошљавање. Актуелан проблем је 
и велики број такозваних правно невидљивих лица, али није та-
чна цифра коју саопштавају неке невладине организације. Неке 
од њих покушавају направити пројекте за који ће добити сред-
ства и од државе и од међународних организација и у те сврхе 
манипулишу подацима. Према неким изворима таквих лица у 
Србији има око 35 000 што сигурно није тачно. Наши подаци го-
воре да између 2 500 и 3 000 Рома немају никаква лична доку-
мента , а припадника ромске популације који немају докумен-
та, а могу их пријавити, је око 6 000. Примера ради очеви који 
су некада били пријављени, забораве пријавити децу, а онда и 
њихова деца своју децу, али то је решива ситуација. 

С друге стране лица која зовемо правно невидљиви 
субјекти, међу којима је највише оних који су се дослили из Ма-
кедоније, живе у нехигијенским насељима и већ генерацијама 
нису пријављени. Министарство унутрашњих послова је узело 
на себе да тај проблем реши и то на врло коректан начин. С об-
зиром да они немају пријаву пребивалишта Центри за социјал-
ни рад ће регистровати привремене адресе и пријавити их, на 
основу чега ће им бити издата привремена лична карта на две 
године. Надамо се да ће након избора нови сазив парламента 
донети и нове законе који ће допринети решавању проблема 
ромске популације.

Како оцењујете мере којима се подстиче запошља-
вање припадника ромске популације?

 Мере које је предложила Влада и које реализују Министар-
ство економије и регионалног развоја и Национална служба за 
запошљавање су свакако веома стимулативне. Добрим подсти-
цајем сматрамо субвенције које се додељују послодавцу који 
запосли припаднике ромске националности и кад су у питању 
приватна и друштвена предузећа! Добар је подстицај и када 

саме Роме стимулишемо на самозапошљавање и запошљавање 
чланова породице, али морам рећи да смо ту имали и злоупо-
треба од стране самих припадника ромске заједнице. Дешава-
ло се, на пример, да отворе неку кућну радиност, а касније не 
поштују правила и долазе у сукоб са законодавством. Тај про-
грам би можда требало постепено прилагођавати, јер верујем 
да је боље да субвенција буде у виду средстава за  набавку оп-
реме за неки вид делатности, а не новчаних средстава. Опрема 
би могла бити неки вид залога, хипотеке, која гарантује да ће 
се средства правилно уложити. У овом тренутку мислим да је 
субвенција послодавцима који запошљавају припаднике ромс-
ке популације примеренија. 

Да ли сте задовољни досадашњом сарадњом са НСЗ 
и на које начине се она реализује?

Сарадња Националног савета и НСЗ је врло квалитетна. 
Заједно смо реализовали неке пројекте, изузетно важне за 
припаднике ромске заједнице. Та сарадња је у неком претход-
ном периоду текла нешто спорије, али сада смо зајено мно-
го постигли на анимирању ромске заједнице да учествује на 
конкурсима који су у току. Имамо добру сарадњу  и у процесу 

Подршка запошљавању Рома

Проф. витомир михајловић
„ Мере које је предложила Влада и које реализују Министарство економије и регионалног развоја и 
Национална служба за запошљавање су стимулативне, али морам признати да и сами припадници ромске 
популације треба да реше проблеме који се тичу прибављања личних докумената, јер без тога се не могу 
ни пријавити на евиденцију НСЗ“, каже Витомир Михајловић, народни посланик и председник Националног 
савета ромске националне мањине у Србији. 

РАДНА МЕСТА  
СУ ИЗЛАЗ ИЗ СИРОМАШТВА
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пријављивања на евиденцију незапослених лица НСЗ. Наши ко-
ординатори у канцеларијама широм Србије региструју припа-
днике ромске националности по стручној спреми, стварајући 
базу података, а затим те податке достављају НСЗ,  апелујући на 
појединце да се и сами пријаве. Велики број Рома, захваљујући 
НСЗ учествује у јавним радовима и одлази на сезонске послове. 

Дугорочни карактер незапослености Рома 
Положај Рома на тржишту рада је веома неповољан, а 

висока стопа незапослености и ниска стопа партиципације и 
запослености основни су разлози великог сиромаштва међу 
Ромима. Сиромаштво Рома је неколико пута распрострањеније 
и знатно дубље у поређењу са осталом популацијом. Скоро по-
ловина ромског становништва је сиромашна, а 6,4% је екстрем-
но сиромашно, резултати су истраживања „Положај рањивих 
група на тржишту рада“ које је у сарадњи са УНДП-ом спровео  
Фонд за развој економске науке у Београду.

Учинак на тржишту рада је мерен помоћу следећих инди-
катора: стопе незапослености, стопе запослености, стопе пар-
тиципације, али и помоћу индикатора који одређују квалитет 
запослености и незапослености, као што су ниво рањиве запос-
лености и удео дугорочно незапослених у укупном броју неза-
послених. 

Посебан проблем незапослености Рома јесте њен дугороч-
ни карактер. Многи запослени Роми , када једном постану неза-
послени остају у том статусу веома дуго, што може довести до 
њихове перманентне искључености са тржишта рада. Међуна-
родно искуство показује да се вероватноћа проналажења посла 
смањује пропорционално дужини незапослености. Учешће ду-
горочно незапослених Рома у укупној популацији ове етничке 
групе износи 62,2%. Посматрана према неким структурним 
карактеристикама, стопа незапослености Рома, указује да су 
Ромкиње посебно погођене проблемом незапослености. Више 
од половине активних жена су незапослене (57,1%). Овако висо-
ка стопа незапослености уклапа се у традиционални образац, 
према којем жене претежно воде бригу о деци и домаћинству, 
будући да је просечан број деце по домаћинству знатно већи од 
остатка популације.

Поред Ромкиња, исподпросечну стопу запослености имају 
Роми најнижег нивоа образовања (завршена основна, непотпу-
на основна и без школе), који иначе чине највећи део станов-
ништва радног узраста (88,6%), као и млади (15-24 године).

С друге стране највеће учешће у укупној запослености 
имају Роми који су запослени за плату, (70% ), а најмање пома-
жући чланово домаћинства (81,%). Власника предузећа-радњи 
у време истраживања није ни било у узорку Рома, јер нису 
располагали почетним капиталом који је неопходан за инвес-
тирање у опрему и унајмљивање запослених. С друге стране 
релативно високо учешће запослених за плату међу Ромима не 
изненађује, имајући у виду да се ради и Ромима који су ин-
тегрисани у основну популацију, док Роми из ромских насеља 
који су свакако угроженији у сваком смислу и који се баве 
препродајом и нису могли бити обухваћени анкетом.

Уз правну и финансијска подршка
Влада је оформила Канцеларију за спровођење Стратегије 

за унапређивање положаја Рома у оквиру МЉМП, као и Савет 
за побољшање положаја Рома у циљу обезбеђивања координи-
ране јавне политике.

Пет министарстава је запослило саветнике за инклузију 
Рома, у 55 општина раде координатори за ромска питања и 55 
педагошких асистената, као и 60 ромских медијаторки у здрав-
ству. Народна скупштина је усвојила неколико закона важних 
за интеграцију Рома, као што су Закон о забрани дискримина-
ције, Закон о социјалном становању, Закон о основама образо-
вања и васпитања, Закон о националним саветима национал-
них мањина.

Закон о основама система образовања и васпитања је од 
посебног значаја будући да доноси системске промене, као што 
су инклузивно образовање, укидање процеса категоризације за 
смештај деце у специјалне школе, позицију педагошког асис-
тента. У току школске 2010/2011. године путем мера афирма-
тивне акције 250 ученика је уписано у средње школе.

Влада Република Србија издваја пет милиона евра го-
дишње за инклузију Рома, док Инструменти претприступне 
помоћи (ИПА) обухватају пројекте који се баве Ромима укуп-
ним буџетом са више од 40 милиона евра.

Уз подршку агенција за развој и организација као што су 
Фонд за образовање Рома (РЕФ), Мисија ОЕБС-а и УН органи-
зација, неколико успешних пројеката је реализовано, посебно 
у области образовања (на пример ромски асистенти у настави 
– педагошки асистенти), здравства (као што су ромске здравс-
твене медијаторке), као и изградње капацитета, у сарадњи са 
УНХЦР пројекти намењени интерно расељеним лицима и по-
вратницима, такође су дали добре резултате.

С.М.Ц 

Средства која додељује НСЗ
 Субвенција за отварање нових радних места одобрава се 

послодавцима у приватном сектору, ради запошљавања неза-
послених лица ромске националности, која се воде на евиден-
цији Националне службе за запошљавање. Субвенција се одо-
брава у једнократном износу, послодавцима који запошљавају 
до 19 незапослених лица ромске националности.

Висина субвенције зависи од развијености општине у којој 
је седиште послодавца или у којој послодавац има регистро-
вану организациону јединицу, као и од броја лица која се за-
пошљавају, 

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосле-
ним лицима ромске националности која су пријављена на еви-
денцију Националне службе за запошљавање и имају заврше-
ну обуку за започињање сопственог посла. 

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосле-
ном лицу у једнократном износу од 160.000 динара, ради осни-
вања радње, задруге или другог облика предузетништва или 
привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни 
однос.

Незапослено лице које оствари право на субвенцију за са-
мозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делат-
ност најмање 12 месеци.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем 
више незапослених лица ромске националности, оснивањем 
радње или привредног друштва, ради самозапошљавања. Уко-
лико се више незапослених лица удружи, у складу са законом, 
свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање 
и остваривање права на субвенцију од 160.000 динара.
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Да ли сте знали да током разговора за посао већи утисак 
оставља невербална комуникација од речи које изговарате. Зато 
преносимо неколико савета стручњака о томе шта ваља избега-
вати током интервјуа за посао.

Грешка бр. 1: Избегавање контакта очима што се тумачи 
као несигурност, неприпремљеност и нервоза

Исправка: Настојте да највећи део времена гледате прису-
тне у очи. Многи нису у стању да успоставе контакт са слу-
шаоцима јер стално гледају у белешке, слајдове или им поглед 
неодређено лута. Ова лоша навика се лако губи ако снимите своје 
предавање или презентацију и прегледате снимак. Треба има-
ти на уму да јаке личности, саговорнике или слушаоце којима се 
опбраћају, увек гледају право у очи.

Грешка бр. 2: Погрбљеност која оставља утисак недостатка 
ауторитета и самопоуздања

Исправка: када спојите поставите стопала у ширини ра-
мена и благо се нагните напред. Тело усправно, глава подигнута. 
Избегавајте да се ослањате на сто или говорницу.

Грешка бр. 3: врпољење и љуљање поручују присутнима да 
сте нервозни и несигурни

Исправка: вежбајте понашање пред огледалом, настојте да 
вам покрети буду сврсиходни и одмерени. Престаните се врпо-
љити. Иако сте сигурни у чињенице и мишљења која износите, 
љуљање и врпољење емитују другачију поруку. 

Грешка бр. 4: укоченост која вас приказује као круту, не-
симпатичну и досадну особу

Исправка: ходајте, крећите се. Покрети, кретање и гести-
кулација нису само прихватљиви него су и добродошли. Можете 
се чак и шетати између слушалица, На тај начин им задржава-
те пажњу и боље преносите своју поруку.

Грешка бр. 5: ако држите руке у џеповима изгледаћете не-
заинтересовано

Исправка: врло једноставно. Немојте стављати руке у џе-
пове. Евентуално, ако гајите неконвекционални стил понашања, 

прихватљиво је ставити једну руку у џеп, док друга служи за 
гестикулацију.

Грешка бр. 6: неприродни гестови – извештаченост
Исправка: користите гестикулацију, али са мером. Покре-

тима се могу исказати чак и веома комплексна размишљања и 
идеје, што оставља утисак поузданости и контроле. Ако “глуми-
те”, све се претвара у супротност.

Грешка бр. 7:  тикови, играње ситнишем и кључевима, чеш-
кање, лупкање прстима... могу произвести о вама мишљење да 
сте неорганизовани, површни и нервозни

Исправка: снимите себе видео камером. Погледајте снимак с 
неким ко је довољно критичан и искрен. Тек кад постанете свес-
ни лоших навика можете их временом елиминисати. Користите 
говор тела за комуникацију. То је важно и када сте на разговору 
за посао, али касније, када тражите своје место под сунцем и 
градите каријеру. Водите рачуна о грешкама и покушајте их се 
у што већој мери ослободити

Разговор за посао

Они који Вас слушају често то чине очима, међутим током разговора за посао 
већи утисак оставља невербална комуникација од речи које изговарате

ГОВОР ТЕЛА – ХЕНДИКЕП 
ИЛИ ПРЕДНОСТ ?
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД,

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Нови Сад

На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Oпштине Врбас за 2012. 
годину, број 117-10-2/2012-07 од 28.02.2012. године

ОПШТИНА ВРБАС И ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ 
И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У САРАДЊИ 

СА НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац-извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, 
уређење и изградња путева и др).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада, кога 
одређује Општина на основу јавног конкурса.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада Општина исплаћује послодавцу-
извођачу јавног рада средства за:

- зараду незапосленим лицима;
- трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица;
- трошковe спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне 
радове, у висини од:

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

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

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

- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

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

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату 
свих обавеза у складу са законом, а које не сноси Општина, и 
то: трошкове доласка и одласка са рада до висине цене превозне 
карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде 
у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику 
између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим 
јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:
здравствено-васпитне активности-превенција и помоћ старима, 
социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, 
заштита и oчување културног наслеђа, послови у позоришној, 
библиотечкој делатности, послови ажурирања архива, база 
података и други послови;

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

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

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- органи територијалне аутономије и органи јединице локалне 
самоуправе;

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

Документација за подношење пријаве:

- пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
- мишљење Локалног савета за запошљавање или мишљење 

надлежног органа територијалне аутономије или локалне 
самоуправе о оправданости извођења јавног рада, уколико 
подносилац пријаве располаже истим;

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

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

Начин подношења пријаве

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

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере и поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно 
проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене 
документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се даље разматрати.

Општина задржава право да приликом одлучивања по поднетој 
пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у 
складу са расположивим износом средстава који је опредељен.

Одлука о одобравању спровођења Јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси председник 
Општине на предлог Комисије коју је образовао или Локални савет 
за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Врбас и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 
спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/
или дужина трајања пројекта.

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

Средства обезбеђења уговорних обавеза

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
- две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са 
меничним овлашћењем.

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

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног 
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не 
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име 
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко 
лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:

- запосленог ангажованог на спровођењу Јавног рада, задржи 
у радном односу најмање у дужини трајања уговорене обавезе. 
У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у 
обавези да, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, 
заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим 
лицем за преостало време трајања уговора;
- организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са 

законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
- месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима 
на текући рачун лица;
- месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак 
са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;
- Националној служби доставља доказе о уплати пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене 
ангажоване на спровођењу јавног рада, а ови Општини;
- Националној служби доставља доказе о утрошку пренетих 
средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и 
спровођења јавног рада, а ови Општини;
- Општинској служби омогући контролу реализације уговорних 
обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења 
јавног рада;
- обавести Националну службу и Општину о свим променама које 
су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана 
настанка промене.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој 
јединици Националне службе или на сајту: www.nsz.gov.rs и сајту 
Општине: www.vrbas.net

Рок за подношење пријаве за јавне радове је 8 дана од 
дана објављивања на огласној табли Националне службе за 
запошљавање у Врбасу, у публикацији  „Послови”, огласној табли 
Општине Врбас и на сајту Општине Врбас.   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД СОМБОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Сомбор

На основу члана 3 Споразума о утврђивању међусобних 
права и обавеза у реализацији програма или мера активне 
политике запошљавања, број 117-10-2/2012 закљученог између 
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 
полова и Града Сомбора

ГРАД СОМБОР

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 
2012. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која 
предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених 
лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у 
даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење 
активности које предузима послодавац-извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса 
(помоћ и нега у кући, персонална асистенција).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено 
теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности 
незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац-извођач јавног рада.

Максимална дужина трајања јавног рада је 6 месеци.

Послодавац-извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење 
јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин 
план) и број лица која се запошљавају.

За реализацију програма и мере активне политике запошљавања-
Јавни радови, обезбеђена су средства у укупном изноосу од 
10.800.000,00 динара.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада ГРАД СОМБОР исплаћује послодавцу-
извођачу јавног рада средства за:

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

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

1. Исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у 
јавне радове, у висини од:

- 20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;
- 22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;
- 23.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са V и VI степеном стручне спреме;
- 24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и 
доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

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

ГРАД СОМБОР се обавезује да у складу са приливом буџетских 
средстава (и то од Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова у износу од 4.500.000,00 
динара и сопственог учешћа у износу од 6.300.000,00 динара), 
уплати Послодавцу-извођачу Јавног рада.

Средства обезбеђена у укупном износу од 10.800.000,00 динара 
распоређују се тако што се 8.000.000,00 динара опредељује 
за помоћ и негу у кући и 2.800.000,00 динара за персоналну 
асистенцију.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

- организовање јавних радова по програму геронто-
домаћина (помоћ и нега у кући) ради запошљавања 
незапослених лица;

- запошљавање персоналних асистената за инвалидна 
лица ради запошљавања незапослених лица.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

- јавне установе
- удружења особа са инвалидитетом

са територије града Сомбора.

Услови:

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

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

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

Документација за подношење пријаве:

1. пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;
2. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;
3. списак лица корисника услуга-за подносиоце јавних радова из 

области социјалних и хуманитарних делатности;
4. доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење 

јавних радова финансира из других извора.

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

Начин подношења пријаве:

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у три примерка, 
организационој јединици Национaлне службе у Сомбору, 
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се 
може добити у организационој јединици Национaлне службе.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на 
основу провере поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

ГРАД СОМБОР врши проверу поднетих пријава, односно проверу 
испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом 
неће се разматрати.
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Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси ГРАД 
СОМБОР на предлог Комисије за израду и имплементацију ЛАПЗ 
за 2012. годину.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Градоначелник града Сомбора и послодавац-извођач јавног рада 
закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

- уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време;
- средство обезбеђења уговорних обавеза;
- потврда банке о отвореном наменском рачуну;
- картон депонованих потписа и
- термин план-уколико је у поступку разматрања пријаве за 

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

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду 
не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног 
рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању 
спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац-извођач јавног рада корисник буџетских 
средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног 
лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је да:

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

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

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

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

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

- Граду Сомбору доставља доказе о утрошку пренетих средстава за 
трошкове зараде, одласка и доласка са рада;

- Граду Сомбору омогући контролу реализације уговорних обавеза и 
увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

- обавести Град Сомбор о свим променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

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

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације могу се добити у НСЗ-Филијала Сомбор.

Рок за подношење пријаве за Јавне радове је 8 дана oд дана 
објављивања.

 
0800 300 301 

(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на 
осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на 
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На основу Статута Општине Бач, Локалног акционог плана 
запошљавања за 2012. годину и споразума о утврђивању 
међусобних права и обавеза у реализацији програма или 
мера активне политике запошљавања између Покрајинског 
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова и 
Општине Бач за 2012. годину, број 117-10-2/2012-77 од 28.02.2012. 
године, Председник Општине расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА ЗА 
УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ  

МЕРЕ АКТИВНЕ  
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 „СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2012”

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Мера активне политике запошљавања „Стручне праксе 2012” 
подразумева оспособљавање лица за самосталан рад у струци, 
без заснивања радног односа, као и особе за инвалидитетом, без 
заснивања радног односа.

Мера траје у складу са законом, а најдуже 12 месеци.

Током трајања стручне праксе Општина Бач:

- ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном 
износу од:

- 14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим 
образовањем;

- 12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим 
образовањем и

- 10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

- врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и 
професионалне болести, у складу са законом;

- сноси трошкове полагања стучног испита у висини једномесечне 
новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања 
стручног испита.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
КОНКУРИСАЊЕ

Услови:

Право учешћа на конкурсу има послодавац под условом:

- да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за 
обавезно социјално осигурање запослених;

- да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;

- да ангажује незапослено лице које се води на евиденцији 
Националне службе и

• има средње, више или високо образовање

• нема радног искуства у струци и

• није обавило приправнички стаж.

Документација:

- захтев за учешће у мери (на прописаном обрасцу НСЗ);

- доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР;

- доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем 
је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПО ОД образаца).

Општина Бач задржава право да тражи и друге доказе релевантне 
за одлучивање о поднетом захтеву.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења, захтеве разматра Савет за запошљавање 
Општине Бач и даје мишљење председнику Општине Бач, који ће 
донети одлуку о финансирању одобрених захтева у оквиру мере 
„Стручне праксе 2012”.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник Општине Бач и корисник услуга закључују уговор 
којим ће уредити међусобна права и обавезе.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА

Послодавац је у обавези да:

- са незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне 
праксе и достави доказе о томе;

- одељењу за привреду Општине Бач достави доказ о обављеној 
стручној пракси лица.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев се подноси надлежној органзационој јединици Националне 
службе, према седишту послодавца или према месту ангажовања 
лица, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који 
се може добити у свакој организационој јединици Националне 
службе или преузети са сајта Националне службе за запошљавање: 
www.nsz.gov.rs

За све потребне информације у вези са подношењем пријава 
заинтересовани кандидати могу се обратити и Одељењу за 
привреду Општине Бач, на број телефона: 021/770-075 и 
Националној служби за запошљавање, на број телефона: 021/770-
148.

Рок за подношење захтева за учешће у мери „Стручне 
праксе 2012” је 05.04.2012. године.

Резултати јавног позива биће објављени на огласној табли 
Општине Бач, најкасније 30 дана од дана доношења одлуке.

Модеран јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  

на захтеве клијената
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД,

ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
Нови Сад

На основу члана 3 Споразума о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера Активне политике 
запошљавања између Покрајинског секретаријата за рад, 
запошљавање и равноправност полова и Oпштине Врбас за 2012. 
годину, број 117-10-2/2012-07 од 28.02.2012. године

ОПШТИНА ВРБАС И ПОКРАЈИНСКИ 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И НАЦИОНАЛНА 

СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ-ФИЛИЈАЛА 
НОВИ САД-СЛУЖБА ВРБАС

расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ 
СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 
ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА

Програм стручног оспособљавања и запошљавања приправника 
намењен је незапосленим лицима која се први пут оспособљавају 
за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне 
спреме или која су се оспособљавала краће од времена 
потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради 
оспособљавања за самосталан рад и полагање приправничког, 
односно стручног испита, у складу са законом или општим актом 
послодавца,  заснивањем радног односа на одређено време.

За време трајања приправничког стажа

ПОСЛОДАВАЦ ОСТВАРУЈЕ ПРАВО НА:

Рефундацију зараде за приправника у месечном износу од:

- 22.000 динара, за нето-зараду приправника са најмање 
четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 
месеци;

- 20.000 динара, за нето-зараду приправника са вишим или 
високим трогодишњим образовањем у трајању од 9 месеци;

- 18.000 динара, за нето-зараду приправника са средњим 
образовањем у трајању од 6 месеци.

ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ИМАЈУ:

- послодавци који редовно измирују обавезе по основу пореза и 
доприноса за обавезно социјално осигурање запослених;

- послодавци који нису у блокади;
- послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно 

оспособљавање лица.

ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1) Захтев за доделу субвенција на прописаном обрасцу.
2) Документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован 

у АПР).
3) Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно 

социјално осигурање запослених за месец који претходи 
месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП 
ОД образаца).

4) Одлуку о именовању ментора.

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА

1) Да у року од 15 дана након достављања Одлуке о додели субвенције 
заснује са приправником радни однос на одређено време.

2) Да оспособи приправника за самостални рад у струци, у складу са 
законом, односно актом о организацији и систематизацији послова.

3) Да сноси трошкове пореза на зараде приправника.
4) Рефундацију свих трошкова доприноса за обавезно социјално 

осигурање.
5) Да представницима Националне службе за запошљавање омогући 

контролу реализације уговорних обавеза.

УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

1) Да су на евиденцији незапослених лица НСЗ-а.
2) Да имају средње, више или високо образовање.
3) Да немају радног искуства у струци или немају радног искуства 

у својству приправника, довољног за стицање услова за 
полагање приправничког, односно стручног испита.

4)  Да активно траже посао.

Уколико има потребу послодавац може затражити помоћ од НСЗ 
приликом избора кандидата за приправнике које ће ангажовати.

ОДЛУЧИВАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

1) Одлуку о одобравању субвенције доноси Комисија коју образује 
Локална самоуправа или председник Општине.

2) О међусобним правима и обавезама закључиће се Уговор.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовани послодавци подносе захтев Националној служби 
за запошљавање-Филијала Нови Сад-Служба Врбас од момента 
објављивања Јавног позива на сајту НСЗ: www.nsz.gov.rs, огласним 
таблама Општине Врбас и Службе за запошљавање Врбас и 
публикације „Послови“.

Конкурс је отворен до утрошка расположивих финансијских средстава.

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, 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ВЛАДА АУТOНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ 

РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842, 021/4874-448
факс: 021/4874-742

www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 53 став 2 Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинским службеницима („Службени лист АПВ”, бр. 
9/09-пречишћен текст и 18/09-измена назива акта и 9/11) и члана 
3 став 4 Покрајинске уредбe о поступку и начину расписивања и 
спровођења интерног огласа и конкурса ради попуњавања радних 
места („Службени лист АПВ”, бр. 17/07 и 18/09-измена назива 
акта), Служба за управљање људским ресурсима објављује

КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 
МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА ЗДРАВСТВО, 
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И 

ДЕМОГРАФИЈУ

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију, Одсек за санитарну инспекцију у Сомбору.

2. Радно место које се попуњава:

Виши сарадник-санитарни инспектор.

3. Опис послова радног места:
Обавља послове санитарног надзора у складу са овлашћењима 
утврђеним законом о санитарном надзору и другим законима и 
прописима; даје опште и посебне санитарне услове потребне 
за издавање акта о урбанистичким условима у објектима под 
санитарним надзором и санитарну сагласност на пројектно-
техничку документацију и коришћење објекта под санитарним 
надзором; решава у управним стварима у првом степену; води 
евиденцију објеката под санитарним надзором, израђује извештаје 
о раду, одговоран је за стање објеката у области санитарног 
надзора на територији на којој обавља санитарни надзор; обавља 
статистичко-евиденционе послове; обавља и друге послове које му 
одреди помоћник покрајинског секретара за санитарни надзор и 
превентивно-медицинску делатност, начелника одељења и шефа 
одсека у четвртом нивоу сложености послова, самосталности у 
раду, одговорности и пословне комуникације.

4. Услови потребни за запослење на радном месту:
Високо образовање стечено на медицинским струковним 
студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) 
или медицинским студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије) или високо образовање из 
научне области архитектуре, грађевинског инжењерства-одсек 
за планирање и грађење насеља и одсек за хидротехнику и 
технолошког инжењерства-прехрамбени одсек, односно на овим 
студијама у трајању од три године и најмање три године искуства 
у струци и положен државни стручни испит за рад у органу управе, 
основни ниво оспособљености за рад на рачунару (ECDL START) и 
пробни рад од шест месеци.

5. Посебни услови:

У радни однос у покрајинском органу не може бити примљено лице:

- коме је раније престао радни однос у државном или покрајинском 
органу, односно органу локалне самоуправе због теже повреде 
дужности из радног односа;

- које је осуђено на казну затвора од најмање шест месеци;

- коме је престао радни однос у државном или покрајинском 
органу, односно органу локалне самоуправе, због тога што 
није задовољило на пробном раду, пре протека рока од четири 
године од престанка радног односа по овом основу.

6. Знања и вештине које ће се оцењивати у изборном 
поступку и начин њихове провере:
Путем тестирања Конкурсна комисија ће извршити проверу 
стручних способности и вештина потребних за обављање послова 
радног места које се попуњава у сектору за санитарни надзор 
и превентивно-медицинску делатност. Уколико кандидат нема 
положен државни стручни испит или правосудни испит, Конкурсна 
комисија ће тестирањем проверити његово познавање основа 
уставног уређења Републике Србије и уставно-правног положаја 
Аутономне Покрајине Војводине. Уколико кандидат уз пријаву не 
приложи међународно признато уверење о одговарајућем нивоу 
познавања рада на рачунару (ECDL START), тестирањем ће се 
проверити његово познавање рада на рачунару.

7. Пробни рад:
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у покрајинском органу. Пробни рад за радни однос заснован 
на неодређено време траје шест месеци.

8. Meсто рада:
Сомбор, Трг цара Уроша 1.

9. Рок за подношење пријаве на конкурс:
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана када га објави организација надлежна за послове 
запошљавања у огласним новинама „Послови”. Рок почиње да 
тече 29. марта 2012. године, а истиче 12. априла 2012. године.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

11. Име лица задуженог за давање обавештења о конкурсу:
Александар Тимотијевић, број телефона: 021/4874-319, 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и 
демографију.

12. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- уверењe о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 

фотокопија);
- уверење о некажњавању издато од стране МУП-а;
- доказ о одговарајућој стручној спреми (оригинал или оверена 

фотокопија дипломе);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 

органу управе или о правосудном испиту (оригинал или оверена 
фотокопија);

- фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 

струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство);

- потврда о оспособљености за рад на рачунару (ECDL START)-
оригинал или оверена фотокопија.

13. Датум оглашавања:
28. март 2012. године.

Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује покрајински 
секретар за здравство, социјалну политику и демографију.

Овај конкурс је објављен на интернет страници Службе за 
управљање људским ресурсима, на огласној табли Владе 
Аутономне Покрајине Војводине, на огласној табли Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, 
у гласилу организације надлежне за послове запошљавања и у 
дневном листу „Данас”.
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Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима („Сл. 
гласник РС“, бр. 79/05...104/09) и члана 169 б став 1 Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, 
бр. 80/02...72/09, 101/11), директор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У 
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА-

ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају:

Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве 
Машковића 3-5.

II Радна места која се попуњавају:

1. Шеф Одсека (члан 160 тачка 255), Одељење 
за планирање, координацију, анализу ризика и 
међународну сарадњу, Одсек за планирање и 
координацију - 1 извршилац.

Oпис послова: руководи радом Oдсека; обавља најсложеније 
послове из делокруга Одсека, на изради планова пореских контрола 
и разради једнообразног методолошког приступа у вршењу 
истих за јавне приходе, који су у надлежности ЦВПО; oдговара за 
благовремено и законито извршавање послова и доследну примену 
прописа из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу 
начелника Одељења.

Услови за наведено радно место:

Стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке на студијама другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од најмање 8 година, оспособљеност за рад на рачунару, 
способност организовања рада и руковођења, комуникативност и 
систематичност у раду.

Радно место разврстано у звање: самостални порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: основи система Европске 
уније и Закон о државној управи-усмено путем разговора.

2. Стручни сарадник за међународну сарадњу 
(члан 160 тачка 264) Одељење за планирање, 
координацију, анализу ризика и међународну 
сарадњу, Одсек за анализу ризика и међународну 
сарадњу - 1 извршилац.

Oпис послова: обавља мање сложене послове везане за 
организацију учешћа представника ЦВПО у раду међународних 
пореских организација, извештава о резултатима учешћа на истим, 
припрема материјале за учешће представника ЦВПО на састанцима 
са представницима страних мисија и страних организација и 
институција; прикупља податке од значаја за рад Одсека од осталих 
организационих јединица; обавља и друге послове по налогу шефа 
Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из 
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на студијама на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 
година, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: порески инспектор I.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: основи система Европске 
уније-усмено путем разговора.

3. Виши рачуновођа (члан 160 тачка 301), Одељење 
за наплату, Одсек за пореско рачуноводство и 
фискалну анализу - 1 извршилац.

Oпис послова: обавља послове контроле исправности књижења 
пореских пријава и правилности евидентирања уплата (по службеној 
дужности или захтевима пореских обвезника), ради формирања 
тачног стања у пореском рачуноводству, обавља послове 
усаглашавања пореске евиденције обвезника, израду записника о 
усаглашеном стању дуга-претплате за различите потребе; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из 
научне области економске науке на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању до 3 године, положен државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад 
на рачунару.

Радно место разврстано у звање: виши порезник-стручни 
сарадник.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

4. Шеф Одсека (члан 160 тачка 268), Одељење 
за пореску контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација - 1 извршилац.

Oпис послова: руководи радом Одсека; организује рад непосредних 
извршилаца, обавља најсложеније послове из делокруга Одсека на 
изради нацрта решења у сложенијим контролама, врши проверу и 
стара се о благовремености поднетих извештаја, по потреби прима 
странке и учествује у раду стручних комисија Пореске управе; 
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 8 година, 
оспособљеност за рад на рачунару, способност организовања рада и 
руковођења, комуникативност и систематичност у раду.

Радно место разврстано у звање: самостални порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

5. Виши порески инспектор теренске контроле 
2 (члан 160 тачка 270) Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација-1 извршилац.

Oпис послова: обавља сложене послове теренске контроле са 
високим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у  месту где порески обвезник води пословне 
књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 
година, оспособљеност за рад на рачунару.
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Радно место разврстано у звање: виши порески инспектор II.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

6. Порески инспектор теренске контроле 2 (члан 
160 тачка 271) Одељење за пореску контролу, 
Одсек за контролу банака и финансијских 
организација-2 извршиоца.

Опис послова: обавља мање сложене послове теренске контроле са 
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у  месту где порески обвезник води пословне 
књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 
године, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: порески инспектор II.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

7. Аналитичко-порески послови теренске 
контроле (члан 160 тачка 272) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација-1 извршилац.

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске 
контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим 
и појединачним упутствима: припрема теренске контроле према 
добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода 
које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

8. Аналитичко-порески послови теренске 
контроле (члан 160 тачка 272) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу банака и 
финансијских организација - 1 извршилац, у 
својству приправника.

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске 
контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим 
и појединачним упутствима: припрема теренске контроле према 
добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода 
које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, 

разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Са свим кандидатима који уђу у изборни поступак обавиће се усмени 
разговор. Кандидатима који уђу у изборни поступак не проверава се 
стручна оспособљеност.

9. Виши порески инспектор теренске контроле 
2 (члан 160 тачка 275) Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу производне и 
прерађивачке индустрије - 1 извршилац.

Опис послова: обавља сложене послове теренске контроле са 
високим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у  месту где порески обвезник води пословне 
књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 
година, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: виши порески инспектор II.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

10. Порески инспектор теренске контроле 2 (члан 
160 тачка 277) Одељење за пореску контролу, 
Одсек за контролу производне и прерађивачке 
индустрије-2 извршиоца.

Опис послова: обавља мање сложене послове теренске контроле са 
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у  месту где порески обвезник води пословне 
књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 
године, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: порески инспектор II.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.
11. Аналитичко-порески послови теренске 
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контроле (члан 160 тачка 278) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу производне 
и прерађивачке индустрије-1 извршилац.

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске 
контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим 
и појединачним упутствима: припрема теренске контроле према 
добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода 
које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, 
који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

12. Аналитичко-порески послови теренске 
контроле (члан 160 тачка 278) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу производне 
и прерађивачке индустрије-2 извршиоца, у 
својству приправника.

Опис послова: обавља најједноставније послове теренске 
контроле уз редован надзор руководиоца и према његовим општим 
и појединачним упуствима: припрема теренске контроле према 
добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода 
које администрира ЦВПО у складу са законом, израда записника, 
разматрање приговора на записник, израда допунског записника 
и нацрта решења ради отклањања утврђених незаконитости 
и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, 
сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују на 
постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, 
који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Са свим кандидатима који уђу у изборни поступак обавиће се усмени 
разговор. Кандидатима који уђу у изборни поступак не проверава се 
стручна оспособљеност.

13. Порески инспектор теренске контроле 2 (члан 
160 тачка 282) Одељење за пореску контролу, 
Одсек за контролу акцизних производа и 
пружања услуга-1 извршилац.
Опис послова: обавља мање сложене послове теренске контроле са 
средњим нивоом одговорности и самосталности: припрема теренске 
контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 
прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући 
путовање и боравак у  месту где порески обвезник води пословне књиге, 
односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање 
приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења 
ради отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира 
покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама 
и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено 
пореско кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из 
научне области правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, оспособљеност 
за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: порески инспектор II.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају 
у изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији и Закона о општем управном поступку-усмено 
путем разговора.

14. Аналитичко-порески послови теренске 
контроле (члан 160 тачка 283) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу акцизних 
производа и пружања услуга-2 извршиоца.
Опис послова: обавља најједноставније послове теренске контроле уз 
редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним 
упутствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, 
обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО 
у складу са законом, израда записника, разматрање приговора на 
записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања 
утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање 
прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима 
које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично 
дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из 
научне области правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од 1 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и Закона о општем управном поступку-усмено путем 
разговора.

15. Аналитичко-порески послови теренске 
контроле (члан 160 тачка 283) Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу акцизних 
производа и пружања услуга-1 извршилац, у 
својству приправника.
Опис послова: обавља најједноставније послове теренске контроле уз 
редован надзор руководиоца и према његовим општим и појединачним 
упутствима: припрема теренске контроле према добијеном налогу, 
обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у 
складу са законом, израда записника, разматрање приговора на записник, 
израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених 
незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног 
поступка, сачињава извештај о чињеницама и околностима које указују 
на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који 
се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање из 
научне области правне или економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.

Са свим кандидатима који уђу у изборни поступак обавиће се усмени 
разговор. Кандидатима који уђу у изборни поступак не проверава се 
стручна оспособљеност.

16. Канцеларијско-евиденциони послови (члан 
160 тачка 314), Одељење за комуникацију, 
сервис пореских обвезника и правну помоћ, 
Одсек за комуникацију и сервис пореских 
обвезника-1 извршилац.
Опис послова: обавља послове обезбеђивања потребних формулара/
образаца пореских пријава пореским обвезницима, послове техничке 
припреме материјала у циљу одржавања тематских састанака са пореским 
обвезницима, административно-техничке послове везане за рад Одсека, 
архивира предмете Одсека; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: ССС-друштвеног, природног или 
техничког смера, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: виши порески референт.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у 
изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању и 
Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе-усмено путем 
разговора.
17. Аналитичко-порески послови правне помоћи 
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(члан 160 тачка 319), Одељење за комуникацију, 
сервис пореских обвезника и правну помоћ, 
Одсек за правну помоћ-1 извршилац.

Опис послова: обавља најједноставније послове у области правне 
помоћи, уз редован надзор руководиоца и његовим општим и 
појединачним упуствима. Систематизује и води посебну евиденцију о 
издатим мишљењима Министарства финансија и донетим пресудама 
Управног суда, на захтев непосредног руководиоца доставља 
мишљења и пресуде које се примењују на одређену порескоправну 
ситуацију, сачињава извештаје и анализе из делокруга рада Одсека, 
ради и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: млађи порески инспектор.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном 
поступку-усмено путем разговора.

18. Билансиста (члан 160 тачка 329), Одељење 
за људске и материјалне ресурсе, Одсек за 
материјалне ресурсе-1 извршилац.

Опис послова: опредељује и усмерава књижење докумената у 
финансијском   књиговодству на бази веродостојне документације, 
предлаже плаћања у складу са расположивим средствима на 
апропријацијама, координира рад финансијског књиговодства са 
радом књиговодства основних средстава, благајне и обрачуном 
зарада и ванбилансне евиденције, врши требовање средстава 
за материјалне трошкове, врши усаглашавање књиговодствене 
евиденције обавеза и потраживања ЦВПО са књиговодственом 
евиденцијом поверилаца и дужника, прати реализацију буџета у 
складу са одобреним месечним квотама, обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области економске науке на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање 5 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Радно место разврстано у звање: порески саветник I.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о 
буџетском систему и Правилника о стандардном класификационом 
оквиру и контном плану за буџетски систем-усмено путем разговора.

19. Комерцијалиста (члан 160 тачка 333), 
Одељење за људске и материјалне ресурсе, 
Одсек за материјалне ресурсе-1 извршилац.

Опис послова: активно учествује у обављању најсложенијих 
финансијско-материјалних послова који се односе на: израду 
планова јавних набавки; планирање, припрему, организовање 
и спровођење поступка јавних набавки у складу са прописима, 
координацију рада комисија у поступку јавне набавке, израду уговора 
по спроведеним поступцима јавних набавки, израду извештаја и 
анализа у вези са техничко-технолошком опремљеношћу ЦВПО, 
старање о благовременој набавци основних средстава, ситног 
инвентара, канцеларијског и осталог потрошног материјала, израду 
решења о укњижавању вредности и исправкама вредности основних 
средстава, спровођење поступка продаје заплењене робе, израду 
евиденција основних средстава и ситног инвентара, инвестиција и 
заплењене робе, израду годишњих извештаја о спроведеним јавним 
набавкама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за наведено радно место: стечено високо образовање 
из научне области правне или економске науке на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 
година, оспособљеност за рад на рачунару.
Радно место разврстано у звање: порески саветник I.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџету 
Републике Србије и Закона о јавним набавкама-усмено путем 
разговора.

III Место рада:

Центар за велике пореске обвезнике, Београд, Краља Милана 5.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Министарство финансија-Пореска управа, Центар за велике пореске 
обвезнике, Београд, Краља Милана 5, са назнаком: „За јавни 
конкурс“, лично или препоручено путем поште.

V Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу:

Маријана Макевић, број тел. 011/3330-939, Министарство финансија-
Пореска управа, Центар за велике пореске обвезнике.

Рок за подношење пријава на конкурс:

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Услови за рад:

Држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање 6 месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна 
места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству;

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном 

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

струци.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радна 
места под редним бројем 8, 12, 15:

- пријава са биографијом;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
- оверена фотокопија радне књижице.

Напомене за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19:

- За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено 
време.

- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај 
исти положе до окончања пробног рада.

- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту.

- Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве биће одбачене.

- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место са траженим 
документима за то радно место.

Напомене за радна места под редним бројем 8, 12, 15:

- За наведена радна места, радни однос се заснива на одређено 
време ради оспособљавања приправника за самосталан рад у 
струци, и то у трајању од 1 године.

- Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној у општини или суду, као и непотпуне и 
неблаговремене пријаве биће одбачене.

- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место са траженим 
документима за то радно место.
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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

416

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

НАТО војна канцеларија за везу у Бео-
граду помаже властима Републике 
Србије у спровођењу реформе одбране 
и развијању веза са НАТО-ом преко про-
грама Партнерство за мир.

САвЕТНИК зА зЕмљу

Позицијом саветника за земљу успоста-
вља се важна спона између Канцеларије 
за везу и власти Републике Србије.

За ово радно место потребно је универ-
зитетско образовање и најмање 6 година 
искуства у праћењу рада Владе Републи-
ке Србије. Успешан кандидат треба да 
има високо развијене комуникационе и 
интерперсоналне вештине, као и анали-
тичку способност и способност предста-
вљања информација на високо организо-
ван начин. Канцеларија за везу је мали 
тим, због чега су умеће тимског рада и 
флексибилност веома битни. Потребан 
је висок ниво знања писаног и говорног 
енглеског језика.

Ова позиција нуди почетни уговор од 
12 месеци, уз могућност уговора на 
неодређено време по истеку тог пери-
ода. Почетна бруто месечна плата је 
1.704 €. Радно место је у Београду.

Ако сматрате да испуњавате услове и 
заинтересовани сте да се пријавите за 
ово место, детаље и пријаве можете 
пронаћи на: http://www.nato.int/kfor/
structur/vacancies/index.htm

Ако из било ког разлога нисте у могућ-
ности да приступите електронској прија-
ви, молимо Вас да позовете: +389 2268 
2171 или 2378.

Крајњи рок за слање пријава је петак 
20.04.2012. године, до 16,00 часова.

Кандидати морају имати држављанство 
Републике Србије или право боравка у 
Републици Србији.

САвЕТНИК зА мЕдИЈЕ

Саветник за медије ће представљати 
канцеларију у јавности и помагати шефу 
канцеларије у извршавању дужности 
везаних за јавну дипломатију.

За ову позицију потребна је особа са 
универзитетским образовањем, са нај-
мање 6 година професионалног искуства 
са разним врстама медија (штампаним, 
електронским, локалним, домаћим и 
међународним). Потребно је и позна-
вање протокола у међународном окру-
жењу. Успешан кандидат треба да има 
високо развијене комуникационе и 
интерперсоналне вештине, као и анали-
тичку способност и способност предста-
вљања информација на високо организо-
ван начин. Канцеларија за везу је мали 
тим, због чега су умеће тимског рада и 
флексибилност веома битни. Потребан 
је висок ниво знања писаног и говорног 
енглеског језика.

Ова позиција нуди почетни уговор од 
12 месеци, уз могућност уговора на 
неодређено време по истеку тог пери-
ода. Почетна бруто месечна плата је 
1.704 €. Радно место је у Београду.

Ако сматрате да испуњавате услове и 
заинтересовани сте да се пријавите за 
ово место, детаље и пријаве можете 
пронаћи на: http://www.nato.int/kfor/
structur/vacancies/index.htm

Ако из било ког разлога нисте у могућ-
ности да приступите електронској прија-
ви, молимо Вас да позовете: +389 2268 
2171 или 2378.

Крајњи рок за слање пријава је петак 
20.04.2012. године, до 16,00 часова.

Кандидати морају имати држављанство 
Републике Србије или право боравка у 
Републици Србији.

б е о г ра д

„REDWооD“ Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 10 б/II

дипломирани правник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наве-
деном занимању, правосудни испит, позна-
вање рада на рачунару (Еxcel, Wоrd), возачка 
дозвола „Б“ категорије, познавање енглеског 
језика (средњи ниво), радно искуство у при-
вреди и приватизацијама. Пријаве слати на 
е-mail: d.pantic@redwооd.rs.

ГРАд БЕоГРАд ГРАдСКА 
оПшТИНА СТАРИ ГРАд
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3220-721

управно-правни послови у 
одељењу за грађевинску 
инспекцију

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, дипломи-
рани правник (четворогодишње студије), 
најмање једна година радног искуства на 
истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Лице треба да је држављанин РС; 
да је пунолетно; да има општу здравствену 
способност; да није осуђивано за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кривично дело које 
га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу. Пријаве са потребним 
доказима подносе се начелнику Управе 
градске општине Стари град, на наведену 
адресу, а о пријавама ће се одлучити у року 
од 15 дана од дана истека рока оглашавања.

г њ и л а н е

ЦЕНТАР зА СоЦИЈАЛНИ РАд 
КоСовСКА КАмЕНИЦА
са седиштем у Ранилугу
38267 Ранилуг

водитељ случаја-радник на 
пословима социјалног рада
за рад у Шилову

УСЛОВИ: VI или VII/1 степен стручне спре-
ме, социјални радник, 1 година радног иску-
ства и положен стручни испит. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе: оверену 
фотокопију дипломе или уверење о струч-
ној спреми; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о радном 
искуству; лекарско уверење и потврду да 
кандидат није осуђиван и да се не води кри-
вични поступак. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве са потпуном докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

К и К и н д а

оПшТИНА ЧоКА
23320 Чока, Потиска 20
тел. 0230/71-020

Радник на пословима 
превођења на српски и 
мађарски језик

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, еко-
номског или правног факултета или високо 
образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) у образовном 
пољу друштвено-хуманистичких наука или 
економских наука, односно основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године; нај-
мање 1 година радног искуства; положен 
испит за рад у државним органима; знање 
језика у службеној употреби на територији 
општине, могућност пробног рада у трајању 
од три месеца.

матичар

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије) 
у образовном и научном пољу друштвено-
хуманистичких наука, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
друштвеног смера; положен посебан струч-
ни испит за матичара и овлашћење за оба-
вљање послова матичара; знање језика у 
службеној употреби на територији општине; 
3 године радног искуства.

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, еко-
номског смера или високо образовање из 
научне области економске струке на сту-
дијама другог степена (дипломиране ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке стру-
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ковне студије), односно основне студије 
у трајању од 4 године; положен стручни 
испит за рад у државним органима; 3 годи-
не радног искуства на пословима буџета и 
финансија; знање језика у службеној упо-
треби на територији општине, пробни рад 
од 3 месеца.

Сарадник за послове јавних 
прихода и расхода
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спре-
ме, виша економска школа или високо обра-
зовање из научних области економске стру-
ке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно основне студије 
у трајању од 4 године или стечено високо 
образовање из научне области економских 
наука на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне сту-
дије), односно на студијама у трајању од 
3 године, виша стручна спреме; положен 
стручни испит за рад у државним органима; 
најмање 2 године радног искуства у струци; 
знање језика у службеној употреби на тери-
торији општине, пробни рад од 3 месеца.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са личном и 
радном биографијом дужан је да достави: 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рође-
них; уверење да кандидат није под истра-
гом и да се против њега не води кривич-
ни поступак; лекарско уверење о општој 
здравственој способности; доказ о школској 
спреми-оригинал или оверена фотокопија 
дипломе. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. За све ближе 
информације о конкурсу звати на горенаве-
дени број телефона.

КосовсКа митровица

ЦЕНТАР зА СоЦИЈАЛНИ РАд 
ЛЕПоСАвИЋ
38218 Лепосавић, Немањина бб
тел. 028/83-977
е-mail: cseleposavic@оpen.telekom.rs

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке 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, 
андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив дипломирани социјални рад-
ник; најмање 5 година радног искуства у 
струци. Уз захтев кандидат прилаже доказе 
о испуњености општих и посебних услова: 
програм рада за мандатни период за који се 
врши избор, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о здравственој способности, доказ да канди-
дат није осуђиван за кривична дела и да се 
против њега не води поступак за кривична 
дела која га чине неподобним за обављање 
послова у Центру, оверен препис или фото-

копија дипломе о завршеном факултету, 
доказ о радном искуству. Пријаве се под-
носе на горенаведену адресу. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

К ра г У ј е в а ц

ЦЕНТАР зА ПоРодИЧНИ 
СмЕшТАЈ И уСвоЈЕњЕ 
КРАГуЈЕвАЦ
34000 Крагујевац, Чика Матина 5
тел. 034/355-450, 355-449

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора Центра може бити 
именовано лице које испуњава следеће 
услове: да је стекло високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академс-
ке студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
најмање 4 године и одговарајући академ-
ски, односно стручни назив утврђен у обла-
сти правних, психолошких, педагошких и 
андрагошких наука, специјалне едукације и 
рехабилитације, социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука, да има 
држављанство Републике Србије и да има 
најмање 5 година радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је 
у обавези да достави следећа документа: 
биографију; оверену фотокопију дипломе; 
програм рада установе за мандатни период 
за који се врши избор; уверење о радном 
стажу у струци; уверење о држављанству и 
уверење суда да лице није под истрагом и 
да није кривично гоњен. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса, са 
назнаком: „Конкурс за избор и именовање 
директора“, слати на горенаведену адресу.

К р У ш е в а ц

оПшТИНСКА уПРАвА 
ТРСТЕНИК
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5
тел. 037/712-643

Послови у канцеларији за 
локално-економски развој

УСЛОВИ: висока школска спрема економ-
ског смера, једна година радног искуства и 
положен државни стручни испит.

Књиговођа

УСЛОВИ: средња стручна спрема економ-
ског смера, једна година радног искуства и 
положен државни стручни испит. 

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандида-
ти требају да испуњавају и услове из чла-
на 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима: да су држављани Републике 
Србије; да имају општу здравствену способ-
ност; да нису осуђивани за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које их чине 
неподобним за обављање послова у држав-

ном органу. Пријаве на оглас подносе се 
Општинској управи Општине Трстеник.

л е с К о в а ц

оПшТИНСКА уПРАвА 
мЕдвЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 48
тел. 016/891-138, 891-907

дипломирани географ-
туризмолог-приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат 
подноси следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми; извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци); уверење о држа-
вљанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); уверење о здравственој способно-
сти (накнадна достава по доношењу одлуке 
о пријему кандидата); уверење службе за 
запошљавање да се лице налази на евиден-
цији незапослених; уверење да кандидати 
нису осуђивани за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кривично дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном орга-
ну. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

н и ш

ЦЕНТАР зА СоЦИЈАЛНИ РАд
18220 Алексинац, Буцекова 9
тел. 018/804-507

водитељ случаја на 
пословима социјалног рада-
приправник

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године 
и одговарајући академски назив, односно 
стручни назив утврђен у области психо-
лошких, педагошких и андрагошких нау-
ка, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и стечено високо образо-
вање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне сту-
дије), односно на студијама у трајању до 3 
године, односно стручни назив социјални 
радник. Стручне послове социјалног рада 
(водитељ случаја) могу обављати социјални 
радник (VII или VI степен), психолог, педа-
гог, андрагог и специјални педагог.

васпитач у домском одељењу 
за децу и омладину „Христина 
маркишић“ Алексинац

УСЛОВИ: Високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године у 
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области педагошких и андрагошких наука, 
стечено високо образовање на студијама 
првог степена (основне академске студије, 
основне струковне студије), односно на сту-
дијама у трајању до 3 године, једна година 
радног искуства.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; 
општа здравствена способност; да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора у трајању дужем од 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу.

п и р о т

оПшТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 
оПшТИНСКА уПРАвА
18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

шеф кабинета председника 
општине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
друштвеног смера, једна година радног 
искуства, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе. Поред услова 
предвиђених Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
места, кандидат треба да испуњава и услове 
из чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима, да је држављанин Републике 
Србије, да има општу здравствену способ-
ност и да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци или за кажњива дела која га чине 
неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Пријаве се могу предати на шал-
теру бр. 1, у Услужном центру или послати 
поштом на адресу: Општина Бела Паланка, 
Карађорђева 28, 18310 Бела Паланка.

Помоћни радник-достављач 
поште

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Поред услова предвиђених Правил-
ником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних места, кандидат треба 
да испуњава и услове из чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима, да 
је држављанин Републике Србије, да има 
општу здравствену способност и да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или 
за кажњива дела која га чине неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Пријаве се могу предати на шалтеру бр. 1, 
у Услужном центру или послати поштом на 
адресу: Општина Бела Паланка, Карађорђе-
ва 28, 18310 Бела Паланка. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа.

п о ж а р е в а ц

ЦЕНТАР зА СоЦИЈАЛНИ РАд 
оПшТИНА ПЕТРовАЦ И 
ЖАГуБИЦА
12300 Петровац, Српских владара 284
тел. 012/331-473

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Висока стручна спрема - VII сте-
пен, место рада: Петровац на Млави, рад 
на одређено време. Посебни услови: да је 
кандидат држављанин Републике Србије, да 
је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, 
педагошких, андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник, најмање 5 година рад-
ног искуства у струци, да поседује орга-
низационе способности, да није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у државним органима. Кандидат је 
такође дужан да поднесе и програм рада за 
период за који се именује. Заинтересовани 
кандидати су дужни да уз писмену пријаву 
поднесу и следећу документацију: уверење 
о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење (диплому) о стеченој 
стручној спреми; биографију. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Све информације 
у вези огласа могу се добити на број теле-
фона: 012/331-473 или на е-mail: оffice@
csr-petrovac.оrg са назнаком: „Зa Управни 
одбор“. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања.

ГРАдСКА уПРАвА 
ГРАдА ПоЖАРЕвЦА
12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651

Студијско-аналитички 
послови у Служби за локални 
економски развој-инвестиције 
и пројекте-одељење за 
привреду и финансије

УСЛОВИ: Висока стручна спрема-Правни 
или Економски факултет, Факултет поли-
тичких наука или Факултет за менаџмент; 
три године радног искуства; положен 
државни стручни испит; познавање рада на 
рачунару. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Кандидати 
подносе: пријаву на оглас, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење, 
доказ о прописаној стручној спреми, доказ 
да нису осуђивани за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државним орга-
нима. Избор кандидата извршиће се у року 
од 15 дана од дана истека рока за оглаша-
вање. Пријаву са документацијом кандида-
ти подносе на адресу: Градска управа града 
Пожаревца, Дринска 2, 12000 Пожаревац. 
Ближа обавештења у вези са огласом могу 
се добити у Градској управи града Пожаре-
вца, канцеларија бр. 38 и на број телефона: 
012/539-651.

оПшТИНСКА уПРАвА 
оПшТИНЕ ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 103

Приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Висока стручна спрема - VII степен 
стручности, економског смера, дипломира-
ни економиста; кандидат треба да испуња-
ва опште услове предвиђене чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања.

п р и ј е п о љ е

оПшТИНА СЈЕНИЦА 
оПшТИНСКА уПРАвА
36310 Сјеница
тел. 020/741-039

матичар у мК Кладница, при 
одељењу за општу управу, 
друштвене делатности, 
скупштинске и заједничке 
послове

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, 
да је пунолетан, да има општу здравстве-
ну способност, да није осуђуван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, спе-
цијалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије) у образовно 
научном пољу, друштвено-хуманистичких 
наука, односно висока стручна спрема у 
трајању од најмање 4 године друштвеног 
смера, положен посебан стручни испит за 
матичара и овлашћење за обављање посло-
ва матичара.

сремсК а митровица

ГРАд СРЕмСКА мИТРовИЦА 
ГРАдСКА уПРАвА зА 
ПољоПРИвРЕду И 
зАшТИТу ЖИвоТНЕ 
СРЕдИНЕ
22000 Сремска Митровица
Светог Димитрија 13
тел. 022/610-566

оперативно-технички послови
у Градској управи за пољопривреду 
и заштиту животне средине града 
Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: IV степен стручне спреме, 6 месеци 
радног искуства, стручни испит. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању општих и 
посебних услова (извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уве-
рење Полицијске управе да кандидат није 

Обука за  
активнО  
тражење 
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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, уве-
рење Основног суда да се против кандидата 
не води истражни поступак, оверена фото-
копија дипломе, доказ о радном искуству у 
струци, доказ о положеном државном струч-
ном испиту, а лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат), подносе се начелнику 
Градске управе за пољопривреду и заштиту 
животне средине града Сремска Митровица. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Стручно-аналитички послови 
у области пољопривреде
у Градској управи за за 
пољопривреду и заштиту животне 
средине града Сремска Митровица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 6 Закона о радним односима у 
државним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), кандида-
ти треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (дипломске академс-
ке студије-мастер, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године у обра-
зовно-научном пољу Друштвено-хуманис-
тичких наука - правне и економске нау-
ке, односно у образовно-техничком пољу 
Техничко-технолошке науке-биотехничке 
науке Пољопривреда и шумарство, односно 
у образовно-научном пољу Природно-мате-
матичке науке, 1 година радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит. 
Пријаве на оглас са доказима о испуњавању 
општих и посебних услова (извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење Полицијске управе да кан-
дидат 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, уверење Основног суда да се 
против кандидата не води истражни пос-
тупак, оверена фотокопија дипломе, доказ 
о радном искуству у струци, доказ о поло-
женом државном стручном испиту, а лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат), 
подносе се начелнику Градске управе за 
пољопривреду и заштиту животне средине 
града Сремска Митровица. Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

У ж и ц е

оПшТИНСКА уПРАвА 
оПшТИНЕ ЧАЈЕТИНА
31310 Чајетина
Александра Карађорђевића I  28
тел. 031/831-151

виши стручни сарадник за 
урбанизам

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, архи-
тектонски факултет-дипломирани инжењер 
архитектуре, са најмање 3 године радног 
стажа у струци. Уз пријаву на оглас кан-
дидат треба да достави доказ о испуња-
вању посебног услова (оверену фотоко-

пију дипломе), као и доказ о испуњености 
општих услова за рад у државним органи-
ма: извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству РС; доказ да има 
општу здравствену способност; доказ да 
нису осуђиван-а 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 орга-
ну; потврду о положеном државном струч-
ном испиту. Пријаве по огласу подносе се у 
року од 15 дана, на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на оглас“.

в ра њ е

ЈП „дИРЕКЦИЈА зА 
ГРАЂЕвИНСКо зЕмљИшТЕ 
И ПуТЕвЕ оПшТИНЕ 
вЛАдИЧИН ХАН“
17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/472-594

дипломирани инжењер 
архитектуре
за обављање приправничког стажа, 
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: Висока школска спрема-VII сте-
пен стручне спреме, дипломирани инжењер 
архитектуре, да се кандидат налази на еви-
денцији Националне службе за запошља-
вање. Поред наведених услова, уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да достави сле-
деће доказе: фотокопију дипломе, потвр-
ду о радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење да није кажњаван и осуђиван, 
уверење да се против кандидата не води 
кривични и истражни поступак и уверење 
о општој здравственој способности. Непо-
тпуне пријаве неће бити разматране. При-
правник ће се за време обављања приправ-
ничког стажа обучавати за послове стручног 
сарадника за надзор и пројектовање. Заин-
тересовани кандидати могу да се пријаве на 
конкурс у року од осам дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

 Трговина и услуге

„мЛАдИНСКА КњИГА“ доо
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 14

Комерцијалиста
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно радно искуство у 
продаји. Пријаве слати на е-mail: sladana.
boskovic@mladinska.rs у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

„AMOROSO“ Dоо 
ПРЕдузЕЋЕ зА 
ПРоИзводњу, 
ПРомЕТ И уСЛуГЕ
17000 Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста/агент продаје
(врста радног односа-уговор о делу)
8 извршилаца
Место рада: на подручју Републике Србије 
(рад од куће).

Опис посла: продаја медицинске обуће.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спре-
ма - IV степен, без обзира на врсту шко-
ле; одлично знање једног од страних јези-
ка: руски, немачки, француски, шпански, 
украјински, мађарски, словачки, турски, 
чешки, шведски, норвешки, холандски, бел-
гијски, бугарски, албански; основно позна-
вање рада на рачунару (Internet, МS Оffice); 
радно искуство није неопходно. Лице за 
контакт: Слободан Савић. Конкурс је отво-
рен до попуне радних места. Заинтересова-
ни кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведену мејл адресу; 
кандидати који уђу у ужи избор биће кон-
тактирани.

ЛоЛА ПРЕдузЕТНИшТво 
у РЕКоНСТРуКЦИЈИ
11000 Београд, Југословенска 2
тел. 011/2580-555
е-mail: оffice@lolapreduzetnistvo.cо.rs

Књиговођа

УСЛОВИ: IV степен, економски техничар; 
најмање годину дана радног искуства; 
познавање рада на рачунару (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook) и енглеског 
језика-почетни ниво; обезбеђен превоз и 
обезбеђена исхрана; лице за контакт: Дра-
ган Арсеновић.
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уСТАНовА СПоРТСКИ ЦЕНТАР  
„ПЕТРовАЦ НА мЛАвИ“
12300 Петровац на Млави 
Јована Јовановића Змаја 3

менаџер

УСЛОВИ: Висока стручна спрема-VII степен 
или виша стручна спрема-VI степен, дипло-
мирани менаџер у спорту.

возач

УСЛОВИ: Без обзира на стручну спрему, 
положен возачки испит за „Б“ и „Д“ катего-
рију више од 5 година.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву мора доста-
вити: уверење о држављанству Републике 
Србије, оверену фотокопију трајног извода 
из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију сведочанства, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

Напомена: Пре закључивања уговора о раду 
изабрани кандидат је дужан да поднесе уве-
рење о здравственој способности за рад, 
док је Установа дужна да по службеној дуж-
ности прибави уверење да кандидат није 
осуђиван за горенаведена кривична дела. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу,
са назнаком: „За оглас“.

„HC BLENDS“ Dоо
21000 Нови Сад, Бранимира Ћосића 2/III
тел. 021/6739-944
e-mail: dijana.petkovic@hc.rs

месар-кољач, надзор и 
контрола прераде свињских 
изнутрица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, месар 
са дужим радним искуством; познавање 
рада на рачунару; пожељно знање мађар-
ског језика.

САЛоН ЛЕПоТЕ „ЕНЏИ“
21000 Нови Сад, Толстојева 10
тел. 021/541-628

Козметичар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наве-
деном занимању; 12 месеци радног иску-
ства.

„INCOM TRADING“ Dоо
11030 Београд, Ратка Митровића 45
тел. 011/2511-404

Комерцијалиста
за рад у Београду (градске општине)
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељ-
но је да кандидат има пребивалиште у 
Београду; старост између 25 и 40 година; 
најмање 2 године радног искуства у снаб-
девању малопродајних објеката у Београду; 
пожељно поседовање возачке дозволе „Б“ 
категорије; сопствени ауто и кућни рачу-
нар; одличне комуникационе и презента-
ционе вештине; развијене организационе и 
преговарачке способности; предност имају 
кандидати са већ постојећом базом клије-
ната и добрим пословним односима и мани-
рима.

Опис посла: свакодневни обилазак тере-
на (продавнице прехране, пекаре, месаре, 
апотеке), ради проналажења нових купа-
ца (минимум 2 купца дневно); одржавање 
и свакодневно ширење постојеће продајне 
мреже на ужој територији Београда; свако-
дневно извештавање менаџменту.

Нудимо вам: рад у успешном тиму, стимула-
тивно награђивање (проценат од наплаће-
них реализација 5% бруто), могућност нап-
редовања.

Детаљан CV са сликом послати на е-mail: 
оffice@incom.cо.rs, са назнаком: „За кон-
курс-комерцијалисти“.

СзР „мИмА“ 
мИЛошЕвИЋ ЛИдИЈА
11000 Београд, Зелени венац
тел. 011/2681-742

мушки фризер
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, фри-
зер за мушкарце; IV степен стручне спре-
ме, модни мушки фризер, радно искуство 12 
месеци.

„ZANNINI ЕАST“ Dоо
26300 Вршац, Београдски пут бб
тел. 013/833-405

Техничар у припреми штампе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, позна-
вање програма припреме штампе, искуство 
у пословима припреме штампе; знање 
енглеског језика; усавршавање и курсеви у 
струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију 
(CV) и доказе о испуњавању услова. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Додатне информације могу се добити на 
горенаведени број телефона.

G4S SECURЕ SOLUTIONS Dоо
11000 Београд, Кумодрашка 240
тел. 032/342-730

Физичко обезбеђење објеката
за рад у Чачку и Горњем 
Милановцу
5 извршилаца

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спре-
ме, без обзира на занимање. Лица се при-
мају на стручно оспособљавање и усавр-
шавање до 12 месеци; кандидати који буду 
успешно завршили обуку биће примљени на 
одређено време. Кандидати треба да посе-
дују возачку дозволу „Б“ категорије, да имају 
основно знање рада на рачунару и знање 
енглеског језика-почетни ниво. Предност ће 
имати кандидати који имају положен струч-
ни испит из ППЗ и завршену обуку за руко-
вање оружјем. Заинтересовани кандидати 
треба да се јаве Сретеновић Добривоју, на 
број телефона: 062/761-026 и Дамљановић 
Зорану, на број телефона: 064/2127-283. 
Конкурс је отворен до 06.04.2012. године.

„СуИНС“ доо НовИ САд 
ПЈ СуБоТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 11
тел. 060/0551-651

Царински декларант-
шпедитер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пред-
ност: царински техничар, 12 месеци радног 
искуства на пословима царињења робе и 
куцању калкулација, основе рада на рачу-
нару, возачка дозвола „Б“ категорије. Заин-
тересовани кандидати треба да се јаве на 
горенаведени број телефона. Особа за кон-
такт: Марко Милетић. Рок за пријаву је до 
16.04.2012. године.
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 Грађевинарство   
     и индустрија

„мЛЕКАРА“ доо
16000 Лесковац, Текстилна 97

магационер
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња пољопривредна шко-
ла или било која средња стручна спрема; 
радно искуство једна година на пословима 
магационера. Кандидати су дужни да прија-
ву са доказима о стручној спреми и радном 
искуству доставе на наведену адресу, са 
назнаком: „За оглас“.

„ИНмоНТдРАГ 
ИНЖЕњЕРИНГ“ доо
11000 Београд, Браће Крсмановић 22
тел. 061/6227-831, 061/6227-830

водоинсталатер
на одређено време 12 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, водо-
инсталатер. Конкурс је отворен до попуне 
радних места.

КоНЦЕРН „ФАРмАКом мБ“ 
шАБАЦ РудНИК „ЛЕЦЕ“ доо 
мЕдвЕЂА
16240 Медвеђа, Божидара Стојановића 1
тел. 016/210-800

Руднички геолог
на одређено време, за рад у Лецу-
РЈ ЈАМА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер геологије; радно 
искуство на пословима у струци 5 година; 
познавање рада на рачунару.

Рударски инжењер
на одређено време, за рад у Лецу-
РЈ ЈАМА

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани инжењер рударства; радно 
искуство на пословима у струци 5 година; 
познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас приложити: 
биографију са подацима, диплому о завр-
шеном школовању, доказ о радном искуству 
(оверена фотокопија радне књижице), 
изјава кандидата о посебним занимањима 
и вештинама. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на адресу: Концерн „Фармаком МБ“ Шабац-
Рудник „Леце“ д.о.о. Медвеђа, Божидара 
Стојановића 1, 16240 Медвеђа, са назнаком: 
„За конкурс“ или на e-mail: branimir.spasic@
lece.farmakom.cо.rs.

ПРИвРЕдНо дРушТво 
КоНЦЕРН „ФАРмАКом мБ“ 
доо шАБАЦ
15000 Шабац, Хајдук Вељкова бб
тел. 015/362-800

Геобушач
за рад на терену
20 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена средња стручна спре-
ма, минимум 2 године радног искуства на 
пословима геобушача или сличним послови-
ма, спремност за рад на терену и константну 
едукацију, способност за рад у подземним 
објектима. Пријаве, односно радне биогра-
фије слати на адресу: Концерн „Фармаком 
МБ“ д.о.о. Шабац, Хајдук Вељкова бб, 15000 
Шабац или на e-mail: vladimir.krivosic@
farmakom.cо.rs са назнаком: „Учешће на 
конкурсу“. Рок за подношење пријава је до 
попуне потребног броја извршилаца. Кон-
такт телефон за све потребне информације: 
015/362-800.

    Mедицина

НАЦИоНАЛНА СЛуЖБА зА 
зАПошљАвАњЕ
11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно место за 
рад у СР Немачкој:

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

Специјалиста кардиологије-
интервентни кардиолог
на неодређено време, пробни рад 6 
месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара специјалисте 
интервентног кардиолога.

УСЛОВИ: специјалиста кардиологије; знање 
немачког језика-средњи ниво (минимум Б1 
ниво, пожељан Б2); стручни испит; пожељ-
на лиценца; радно искуство: неопходно је 
да лекар зна самостално да врши катетери-
зацију, уградњу стентова, Ехо и осталу кар-
диолошку дијагностику.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана; 
основна плата 3.900 € бруто, повећава се 
у зависности од искуства и вештине лекара 
(након договора са послодавцем); дужина 
радног времена-8 часова дневно; рад у сме-
нама; ноћни рад; могу конкурисати и лекари 
који су у пензији.

Потребна документација: радна биогра-
фија/CV на немачком језику (са фотогра-
фијом, контакт подацима и подацима о тра-
женим искуствима и знањима, пожељно је 
имати сертификат/уверење о положеном 
курсу немачког језика); пропратно писмо 
на немачком језику; фотокопија дипло-
ме медицинског факултета преведена на 
немачки језик; фотокопија уверења о поло-
женом специјалистичком испиту преведена 
на немачки језик.

Начин конкурисања: документацију доста-
вити поштом, на адресу: Национална служ-
ба за запошљавање, Одељење за посредо-
вање у запошљавању, Дечанска 8/V, 11000 
Београд, са назнаком: „За конкурс: кардио-
лог-СР Немачка“. Некомплетне пријаве неће 
бити разматране. Конкурс је отворен до 
30.04.2012. године.

СПЕЦИЈАЛНА БоЛНИЦА 
зА ПЛуЋНЕ БоЛЕСТИ 
„озРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-522

доктор медицине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, док-
тор медицине, медицински факултет; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад у стру-
ци. Као доказ о испуњености ових услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VII/1 степену стручне 
спреме, доктор медицине; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце за рад у 
струци. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непо-
тпунe и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку рока сматраће се 
неблаговременe и неће бити разматране.

зАвод зА ЈАвНо здРАвљЕ 
ПИРоТ
18300 Пирот

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. завршен медицински или стома-
толошки факултет и завршена специјализа-
ција из делокруга рада Завода, најмање 5 
година радног стажа у области здравствене 
заштите или 2. завршен правни или економ-
ски факултет, завршена едукација из обла-
сти здравственог менаџмента, најмање 5 
година радног стажа у области здравствене 
заштите. Документација потребна за прија-
ву: пријава на конкурс, диплома о заврше-
ном факултету и специјализацији, доказ о 
завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента (за кандидате под редним 
бр. 2), фотокопија радне књижице, радна 
биографија, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, лекарско 
уверење, уверење да кандидат није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични 
поступак. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве слати на адресу: Завод за јавно здравље 
Пирот, са назнаком: „За конкурс-не отвара-
ти“.

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

Грађевинарство и индустрија  / Медицина
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дом здРАвљА љуБовИЈА 
(са стационаром)
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/66-898

доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих законских усло-
ва, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове и уз пријаву подноси: оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту, упис у именик 
лекарске коморе и одобрење за самоста-
лан рад; потврду од Националне службе за 
запошљавање; потврду о радном искуству 
након положеног стручног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите и крат-
ку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БоЛНИЦА зА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈу 
ИвАњИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 78
тел. 032/662-260

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угос-
титељске струке-кувар. Предност ће имати 
кандидати који су имали радно искуство у 
кухињама РХ центра. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу Устано-
ве. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 
КРАГуЈЕвАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

доктор медицине за 
специјализацију из опште 
хирургије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из пластичне 
хирургије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из 
васкуларне хирургије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из 
максилофацијалне хирургије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из 
педијатрије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из 
ортопедије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из оРЛ
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

доктор медицине за 
специјализацију из анестезије
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)
2 извршиоца

доктор медицине за 
специјализацију из ургентне 
медицине
(попуна радног места лекара опште 
медицине, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, 
стечено стручно звање: доктор медицине, 
VII степен стручне спреме, положен струч-
ни испит; просечна оцена у току студи-
рања најмање 08,00. Рангирање кандидата 
вршиће се по следећим критеријумима: про-
сечна оцена студирања; дужина студирања; 
радно искуство у струци након положеног 
стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (укључујући волон-
терски стаж).

медицински техничар/сестра
са 40 часова недељно и пробним 
радом од 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: Завршена средња медицин-
ска школа општег смера, стечено струч-
но звање медицинског техничара/сестре 
општег смера, IV степен стручне спреме, 
положен стручни испит за послове меди-
цинског техничара/сестре. Рангирање кан-
дидата вршиће се по следећим критерију-
мима: просечна оцена током школовања; 
радно искуство у струци након положеног 
стручног испита на пословима пружања 
здравствене заштите (укључујући волон-
терски стаж).

дипломирани биолог-
молекуларни биолог и 
физиолог-мастер
(попуна радног места 
дипломираног биолога за потребе 
спровођења програма вантелесне 
оплодње, са 40 часова недељно и 
пробним радом од 3 месеца)

УСЛОВИ: дипломирани биолог, смер моле-
куларна биологија и физиологија, VII сте-
пен стручне спреме или мастер биолог, смер 
молекуларна биологија и физиологија. Ран-
гирање кандидата вршиће се по следећим 

критеријумима: просечна оцена студирања; 
дужина студирања; радно искуство у струци 
након положеног стручног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите (укљу-
чујући волонтерски стаж).

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени су Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/2005) и посебни усло-
ви утврђени су Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних 
места од 17. маја 2007. године. Уз пријаву 
поднети у оригиналу или у овереној копији 
следећа документа: диплому о заврше-
ном факултету, односно средњој школи за 
медицинске техничаре/сестре; уверење о 
просечној оцени у току студија; уверење о 
положеном стручном испиту; сведочанства 
за сваки разред средње школе за меди-
цинске техничаре/сестре; дозволу за рад-
лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење 
о упису у комору (ако кандидат није у рад-
ном односу); уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак (уверење 
суда); уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а); уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; фото-
копију радне књижице; кратку биографију 
(CV), са адресом, контакт телефоном, мејл 
адресом. По извршеном бодовању форми-
ра се прелиминарна ранг листа. Ранг лис-
та није обавезујућа. На основу ранг листе 
врши се избор кандидата за ужи избор. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор и извршиће се психолош-
ко тестирање кандидата. Коначну одлуку о 
избору кандидата доноси директор након 
обављеног разговора и психолошког тес-
тирања без обзира на број бодова. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагује-
вац. Рок за подношење пријаве је осам дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који не уђу у 
ужи избор и кандидати који не задовоље на 
психолошком тестирању неће бити обавеш-
тени о резултатима огласа. Ови кандидати 
могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Пријаве се подносе лично или 
поштом, на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац; 
обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место лекара опште 
медицине за специјализацију из...“; „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место медицинског техничара/сестре“; 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место дипломирани биолог“.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Медицина
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дом здРАвљА ЖИТоРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-025

доктор медицине
на одређено време због повећаног 
обима посла у трајању од два 
месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, звање доктор 
медицине. Заинтересовани кандидати, уз 
пријаву са кратком биографијом, као доказ 
подносе: доказ о завршеном медицинском 
факултету, звање доктор медицине, лицен-
цу за рад, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Докази морају 
бити у оригиналу или оверене фотокопије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Молбе достављати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Молба за 
заснивање радног односа-доктор медици-
не“.

ИНСТИТуТ зА ПРоуЧАвАњЕ 
ЛЕКовИТоГ БИљА 
„др ЈоСИФ ПАНЧИЋ“
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 1
тел. 011/2030-820

Кафе куварица-спремачица
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна 
школа, посебни здравствени услови за оба-
вљање наведених послова, оспособљеност 
за руковање апаратима и опремом за одр-
жавање чистоће.

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају усло-
ве конкурса пријаве подносе на наведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“. Уз прија-
ву се подносе докази о испуњавању услова. 
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се 
разматрати.

„СТоЧАР“ доо
32000 Чачак, Хајдук Вељкова 49
тел. 032/342-503

организатор материјално-
финансијских послова
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, 
економског смера. Поред захтева у погледу 
стручне спреме, кандидат треба да познаје 
рад на рачунару и да има најмање три годи-
не радног искуства на истим или сличним 
пословима.

Књиговођа
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, 
економског смера. Поред захтева у погледу 
стручне спреме, кандидат треба да познаје 
рад на рачунару и да има најмање годину 
дана радног искуства на истим или сличним 
пословима.

ОСТАЛО: Рок за пријем пријава је 06.04. 
2012. године.

оПшТА БоЛНИЦА вРБАС
21460 Врбас, Др Милана Чикића 4
тел. 021/7954-410

Лекар специјалиста 
гинекологије и акушерства

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, спе-
цијалиста гинекологије и акушерства, завр-
шен медицински факултет, положен струч-
ни испит. Уз пријаву на оглас доставити 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
специјализацији. Пријаве слати на наведену 
адресу-Служби за опште и правне послове.

зАвод зА 
ПСИХоФИзИоЛошКЕ 
ПоРЕмЕЋАЈЕ И ГовоРНу 
ПАТоЛоГИЈу „ПРоФ. дР 
ЦвЕТКо БРАЈовИЋ“
11000 Београд, Краља Милутина 52
тел. 011/2643-091

Лекар специјалиста 
педијатрије или специјалиста 
дечје неурологије 
или специјалиста 
оториноларингологије

УСЛОВИ: VII/2 степен, медицински факул-
тет, специјализација из педијатрије или 
дечје неурологије или оториноларинголо-
гије.

Стоматолошка сестра
на одређено време ради замене 
одсутне запослене, најдуже шест 
месеци

УСЛОВИ: IV степен, завршена средња шко-
ла за зубне техничаре, смер стоматолошка 
сестра-техничар, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити 
доказе о испуњавању тражених услова. Рок 
за пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа.

дом здРАвљА  
„НовИ БЕоГРАд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Хигијеничарка
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се дока-
зује испуњеност услова огласа предају се 
преко архиве Дома здравља (III спрат, соба 
бр. 3), са назнаком за који конкурс се подно-
си пријава. Одлука о избору биће објављена 
на огласној табли поред собе архиве, а иза-
брани кандидати биће лично обавештени 
телефонским путем.

уНИвЕРзИТЕТСКА дЕЧЈА 
КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу 
замене

Опис послова: прати све промене које се 
дешавају болеснику и о томе извештава лека-
ра и уноси запажања у извештај, узима мате-
ријал за лабораторијске анализе и чува их под 
предвиђеним условима, помаже при извођењу 
дијагностичких и терапијских процедура и 
припрема материјал за ове интервенције, 
доноси лекове из апотеке, контролише витал-
не знаке, припрема, стерилише инструменте и 
завојни материјал, врши психичку припрему 
пацијента за интервенције, асистира при свим 
интервенцијама у амбуланти и помаже при 
прегледима деце, узима картоне из картотеке, 
пише упуте и брине се о њиховом благовреме-
ном слању у лабораторије, обавља пријем и 
санитарну обраду болесника, континуирано се 
едукује, ради и друге послове неге исхране и 
терапије по налогу главне сестре, за свој рад 
непосредно одговара главној сестри службе и 
шефу службе.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера, положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној ковер-
ти на наведену адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сес-
тре-техничара на одређено време по основу 
замене“. Приликом пријаве на конкурс, канди-
дати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи; оверену фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
радне књижице. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БоЛНИЦА 
зА РЕХАБИЛИТАЦИЈу 
„БуКовИЧКА БАњА“
34300 Аранђеловац, Мишарска бб
тел. 034/724-186

директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, 
положен специјалистички испит из гране 
медицине из области делатности Специјал-
не болнице-физикалне медицине и рехаби-
литације, педијатрије, интерне медицине и 
медицине спорта, са најмање пет година рад-
ног стажа по положеном специјалистичком 
испиту или завршен економски или правни 
факултет са завршеном едукацијом из обла-
сти здравственог менаџмента и најмање пет 
година радног стажа на пословима руко-
вођења у здравственој делатности.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да 
доставе своју биографију и следећу доку-
ментацију: диплому о стеченој стручној спре-
ми; диплому о положеном специјалистичком 
испиту; потврду о радном стажу и кретању у 
служби; уверење о држављанству и уверење 
о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента. Пријаве на конкурс слати на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у обзир. Рок 
за пријаву је 15 дана.

Медицина
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СПЕЦИЈАЛНА БоЛНИЦА зА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БоЛЕСТИ 
„ГоРњА ТоПоНИЦА“
18202 Горња Топоница

Службеник за јавне набавке
на одређено време ради замене 
запослене на породиљском 
боловању

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен правни факултет; познавање рада на 
рачунару. Кандидат уз пријаву-биогра-
фију треба да достави: оверену фотоко-
пију дипломе; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; фотокопију уверења о 
држављанству. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

дом здРАвљА ЖИТоРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

доктор медицине
на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
Медицински факултет, звање доктор меди-
цине. Заинтересовани кандидати, уз пријаву 
са кратком биографијом, као доказ подносе: 
доказ о завршеном Медицинском факулте-
ту, звање доктор медицине, лиценцу за рад, 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству. Докази морају бити ори-
гинал или оверене фотокопије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Молбе достављати на адресу: Дом здравља 
Житорађа, Топлички хероји 55, 18412 Жито-
рађа, са назнаком: „Молба за заснивање рад-
ног односа-доктор медицине“.

дом здРАвљА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

дипломирани фармацеут
на одређено време до 6 месеци, за 
рад у апотеци Дома здравља

УСЛОВИ: Завршен Фармацеутски факултет 
и положен стручни испит. Уверење о здрав-
ственом стању подноси се после извршеног 
избора.

зАвод зА ЈАвНо здРАвљЕ 
ПоЖАРЕвАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Специјалиста санитарне 
хемије
за потребе Одељења са санитарну 
хемију са екотоксикологијом

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, специјали-
ста санитарне хемије, возачка дозвола за „Б“ 
категорију, пожељно искуство у увођењу, 
имплементацији и одржавању система 
менаџмента квалитетом (SRPS ISO 9001, 
SRPS ISO/IEC 17025, HACCP систем). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа у публикацији „Послови“. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном хемијском 
факултету, оверену фотокопију уверења о 
специјализацији санитарне хемије, фотоко-
пију возачке дозволе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

здРАвСТвЕНА уСТАНовА 
дом здРАвљА „012“
12000 Пожаревац
тел. 012/530-555

Лекар гинеколог
на одређено време

Лекар биохемичар
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит, лиценца, радно искуство 
минимум 12 месеци. Рад се обавља по смена-
ма, без ноћног рада и пуно радно време. Кон-
курс важи до попуне радног места. Докумен-
тација која се прилаже: фотокопија дипломе 
о завршеном медицинском факултету, фото-
копија уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопија лиценце, фотокопија радне 
књижице. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично или послати поштом, на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на конкурс за пријем у радни однос за радно 
место лекар гинеколог/лекар биохемичар“. 
По завршеном конкурсу предата документа 
се неће враћати кандидатима.

  Наука и образовање

зАКоН о 
оСНовАмА СИСТЕмА 

оБРАзовАњА И 
вАСПИТАњА

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним законом 
и ако:

1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену спо-

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

за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

4) има држављанство Републике Србије.

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

Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 
1) и 4) и става 2 овог члана подносе се уз прија-
ву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 
1. тачка 3) овог члана прибавља установа.

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

б е о г ра д

оСНовНА шКоЛА 
„душАН вуКАСовИЋ дИоГЕН“
11279 Бечмен, 11. октобра 36
тел. 011/8438-217

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор разредне наставе, наставник разред-
не наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика.

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење прибавља школа од 
СУП-а по службеној дужности); извршена 
провера психофизичке способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба са запошљавање (школа упућује 
кандидате који испуњавају тражене усло-
ве, пре доношења одлуке о избору); да има 
држављанство Републике Србије. Уз прија-
ву на конкурс доставити следећа документа: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања.

www.nsz.gov.rs

ВАША  
ПРАВА АДРЕСА:

Медицина / Наука и образовање
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ФАКуЛТЕТ ПРИмЕњЕНИХ 
умЕТНоСТИ
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа:

Наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 
Примењено сликарство, 
предмети: Сликарске технике 
1, 2 и 3, на одсеку примењено 
сликарство

Сарадник у звање стручног 
сарадника за ужу уметничку 
област Керамика, на одсеку 
керамика

Лице изабрано у звање доцента и ванред-
ног професора стиче звање и заснива радни 
однос на период у трајању од пет година, 
а лице изабрано у звање сарадника стиче 
звање и заснива радни однос на период у 
трајању од четири године.

Право учешћа на конкурс имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о 
високом образовању („Сл. гласник“, бр. 
76/2005, 97/2008 и 44/2010), услове пропи-
сане актом Националног савета за високо 
образовање, и општим актом Универзитета 
уметности и Факултета примењених умет-
ности.

Учесници конкурса за избор дужни су под-
нети Кадровској служби Факултета сву 
потребну документацију којом доказују 
испуњеност конкурсних услова у складу 
са наведеним актима и Репрезентативним 
референцама које се могу подићи у секре-
таријату Факултета.

Кандидат који се пријави на конкурс подно-
си: пријаву, радну биографију на прописа-
ном обрасцу 2 који се добија у Кадровској 
служби секретаријата Факултета или са 
сајта Факултета (www.fpu.еdu.rs), оверен 
препис дипломе, радове из области науке, 
односно уметности за коју конкурише, као 
и доказ надлежног органа да правоснажном 
пресудом није осуђен за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи (чл. 62 став 4 
Закона о високом образовању).

Кандидат је у обавези да комплетан образац 
2 са попуњеним или непопуњеним пољима 
врати секретаријату Факултета.

Кандидат је дужан да на расписани конкурс 
поднесе радове на основу којих се може 
сагледати да ли и како влада материјом нас-
тавног предмета за који конкурише.

Под радовима за уметничке предмете под-
разумева се од 5 до 10 оригиналних радо-
ва или фотографија радова који се не 
могу поднети у оригиналу, документација, 
пројекти и фотографије радова реализова-
них на одређеном месту или за одређене 
потребе. Под оригиналним радовима под-
разумевају се и пројекти у свим областима 
који нису реализовани.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Рок за пријављивање на конкурс, подно-
шење документације и радова је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Факултет примењених уметности, Београд, 
Краља Петра 4, Кадровска служба, у време-
ну од 10,00 до 14,00 часова.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
ФАРмАЦЕуТСКИ ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука, завршен Фармаце-
утски факултет и остали услови предвиђени 
одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука, завршен Матема-
тички факултет и остали услови прописани 
одредбама Закона о високом образовању и 
Статутом Фармацеутског факултета.

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

УСЛОВИ: Завршен Фармацеутски факул-
тет или Медицински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00; студент 
докторских студија или магистар наука из 
научне области за коју се бира и коме је 
прихваћена тема докторске дисертације; 
смисао за наставни рад и остали услови 
предвиђени одредбама Закона о високом 
образовању и Статутом Фармацеутског 
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуња-
вању услова конкурса (у складу са Правил-
ником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Београду, Статутом Фарма-
цеутског факултета и Правилником о бли-
жим условима избора у звање наставника 
на Фармацеутском факултету) подносе се у 
року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ЕЛЕКТРоТЕХНИЧКА шКоЛА 
„РАдЕ КоНЧАР“
11000 Београд, Браће Грим 32

Наставник за предмет 
Енглески језик
на одређено време, са 90% радног 
времена, до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, завршен 
Филолошки факултет одговарајућег смера.

Наставник за предмет 
Филозофија

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, завршен 
Филозофски факултет.

Наставник за предмете 
основе видео технике, 
Електроника 2 и основе 
аутоматског управљања

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, Електро-
технички факултет одговарајућег смера.

Наставник за предмет Српски 
језик и књижевност
до краја школске 2011/2012. 
године, са 55% радног времена

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, завршен 
Филолошки факултет одговарајућег смера.

Наставник за предмете 
Електрични материјали, 
Примена рачунара у 
електротехници, основе 
аудио технике, Рачунари и 
Електрична мерења
на одређено време за школску 
2011/2012. годину

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, Електро-
технички факултет одговарајућег смера.

Наставник за предмете 
микроконтролери, Примена 
рачунара у електротехници и 
Електрично покретање

УСЛОВИ: Висока стручна спреме, Електро-
технички факултет одговарајућег смера.

Наставник за предмете 
Рачунари и Рачунарске мреже 
и комуникације
са 45% радног времена

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, завршен 
Електротехнички факултет одговарајућег 
смера.

Наставник за предмете 
Практична настава, 
Електричне инсталације-
вежбе и Електрично 
покретање
на одређено време за школску 
2011/2012. годину

УСЛОВИ: Висока стручна спрема, Електро-
технички факултет одговарајућег смера.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Србију 
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Спремачица

Спремачица
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Завршена основна школа и пси-
хофизичке способности потребне за оба-
вљање радног места.

Ложач парних котлова

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ 
ложач или II степен стручне спреме, специја-
лизовани руковалац парним котловима.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс примаће се 
у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса. Општи услови: кандидат мора да 
испуњава услове психофизичке способности, 
да испуњава услове за рад у државним орга-
нима, да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању најмање 
6 месеци или није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојан-
ства личности и морала. Уз пријаве доста-
вити оверене фотокопије: дипломе, извода 
из матичне књиге рођених, уверења о држа-
вљанству, потврде да се против лица не води 
кривични постипак. По објављивању резул-
тата конкурса, кандидати могу да подигну 
документа у секретаријату школе.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
ФИЛозоФСКИ ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

ванредни професор за ужу 
научну област Социологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из уже научне 
области за коју се бира.

ванредни професор за 
ужу научну област општа 
педагогија са методологијом 
и историја педагогије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из уже научне 
области за коју се бира. Предност имају 
кандидати чије је тежиште истраживања 
Општа педагогија.

ванредни професор за 
ужу научну област општа 
педагогија са методологијом 
и историја педагогије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из уже научне 
области за коју се бира. Предност имају кан-
дидати чије је тежиште истраживања Исто-
рија педагогије.

ванредни професор за ужу 
научну област Историја 
српског народа у 19. и 
почетком 20. века
на одређено време од пет година 
(реизбор)

ванредни професор 
за ужу научну област 
Историја српског народа 
у средњем веку са 
историјском географијом и 
старословенским језиком
на одређено време од пет година

доцент за ужу научну област 
школска педагогија
на одређено време од пет година 
(реизбор)

доцент за ужу научну област 
Историја Рима
на одређено време од пет година 
(реизбор)

доцент за ужу научну област 
општа психологија
на одређено време од пет година 
(избор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из уже научне 
области за коју се бира.

Асистент за ужу научну 
област Андрагогија
на одређено време од три године 
(реизбор)

Асистент за ужу научну 
област Андрагогија
на одређено време од три године

Асистент за ужу научну 
област Историја ликовних 
уметности и архитектуре
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, ака-
демски назив магистра науке из научне 
области за коју се бира или студент доктор-
ских студија који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Андрагогија
на одређено време од једне године 
(реизбор)

УСЛОВИ: студент дипломских академских 
или докторских студија, који је претходне 
нивое студија завршио са просечном оце-
ном најмање 08,00. Остали услови утврђе-
ни су чланом 71 став 1 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) 
и чланом 127 и 128 Статута Факултета.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати 
треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статута 
Факултета. Пријаве кандидата са прило-
зима (биографију са неопходним подаци-
ма за писање извештаја, дипломе, списак 
објављених радова и осталу пратећу доку-
ментацију) доставити на наведену адресу 
Факултета.

дЕвЕТА ГИмНАзИЈА 
„мИХАИЛо ПЕТРовИЋ АЛАС“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 41

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, При-
родно-математички факултет одговарајућег 
смера за извођење наставе рачунарства и 
информатике. Уз пријаву поднети оверене 
фотокопије дипломе, извода из матичне 
књиге рођених и уверења о држављанству 
РС.

ИСПРАвКА КоНКуРСА 
вИСоКА здРАвСТвЕНА 
шКоЛА СТРуКовНИХ 
СТудИЈА у БЕоГРАду
11080 Земун, Цара Душана 254

Конкурс објављен 14.03.2012. године 
у публикацији „Послови“, исправља 
се за радно место: предавач за област 
животне средине, тако да текст кон-
курса треба да гласи: област-заштита 
на раду-1 извршилац у звању предава-
ча, на одређено време, са 1/2 радног 
времена. У осталом делу конкурс је 
непромењен.

шКоЛА зА оСНовНо 
оБРАзовАњЕ одРАСЛИХ 
„БРАЋА СТАмЕНКовИЋ“
11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник математике

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: за професоре: 
одговарајућа стручна спрема на основу 
члана 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11), Правилника о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 6/96, 5/05, 4/07, 6/08, 9/09, 
3/10), Правилника о врсти стручне спреме 
наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
4/03, 9/05, 17/07, 4/09, 3/10). Општи усло-
ви из Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/05), посебни услови из Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11). Потребну 
документацију (биографију, копију дипло-
ме, копију уверења о држављнству, копију 
извода из матичне књиге рођених) посла-
ти поштом или доставити на адресу школе. 
Контакт телефон: 011/2763-040. Рок за дос-
таву документације је 8 дана од дана обја-
вљивања.

Наука и образовање
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шЕСТА БЕоГРАдСКА 
ГИмНАзИЈА
11000 Београд, Милана Ракића 33
тел. 011/2411-734

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економ-
ског смера, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Поред општих услова за засни-
вање радног односа предвиђених чла-
ном 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011): да има одговарајуће образо-
вање, држављанство Репубике Србије, за 
које доказе о испуњености услова поднети 
уз пријаву на конкурс, уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ 
о испуњености услова, односно лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду), уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ прибавља школа од 
надлежног органа). Проверу психофизичких 
способности кандидата за рад са децом и 
ученицима извршиће надлежна служба за 
послове запошљавања у поступку одлучи-
вања, применом стандардизованих посту-
пака. Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас доставе: оригинал или оверену фото-
копију уверења из матичне књиге рођених 
(трајно), оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству РС, оригинал или оверену фотокопију 
уверења суда да нису под истрагом. Уве-
рење о држављанству РС и уверење да нису 
под истрагом не смеју бити старији од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве са доказима о испуњености 
услова огласа слати на адресу Гимназије, 
са назнаком: „За оглас“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ош „РАдЕ дРАИНАЦ“
Борча, Ковиловска 1

Наставник разредне наставе

Наставник енглеског језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: За радна места наставника услови су 
предвиђени чл. 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/2011), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/2010).

домар

УСЛОВИ: најмање III степен школске спре-
ме, струке: металске, машинске, столарске, 
електричарске, водоинсталатерске, молер-
ско-фарбарске.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве предвиђене чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: кратке 
биографске податке, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом степену стручне спреме 
одређене врсте занимања, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси се 
пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата за радна 
места наставника биће извршена провера 
психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Доказ о неосуђи-
ваности прибавља школа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве са документацијом подно-
се се лично или поштом на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број тел. 011/3322-950.

шКоЛА зА дИзАЈН 
ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88
тел. 011/2833-697

Наставник математике
са 55% радног времена

Наставник математике
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: Професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани мате-
матичар-професор математике; дипломи-
рани математичар-теоријска математика; 
дипломирани математичар-примењена 
математика; дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом основи 
геометрије); дипломирани информатичар; 
професор хемије-математике; професор 
географије-математике; професор физике-
математике; професор биологије-матема-
тике; дипломирани професор математике-
мастер; дипломирани математичар-мастер; 
професор математике-теоријско усмерење; 
професор математике-теоријски смер; про-
фесор информатике-математике; дипломи-
рани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; дипломирани 

математичар-математика финансија; дипло-
мирани математичар-астроном; дипломира-
ни математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе и оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља школа. Пред-
виђена је провера психофизичких способно-
сти кандидата коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном доку-
ментацијом неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

оСмА БЕоГРАдСКА 
ГИмНАзИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Наставник психологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз прија-
ву на конкурс доставити и краћу биографију; 
доказ о испуњености услова који су пред-
виђени чланом 120 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; доказ о 
држављанству РС. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности 
подноси се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавља установа. 
Пријаве са потребном документацијом доста-
вити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, са назнаком: „За конкурс-наставник 
психологије“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

ФАКуЛТЕТ СПоРТА И 
ФИзИЧКоГ вАСПИТАњА
11000 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању доцента за 
предмет: Антропомоторика, 
ужа научна област општа 
моторика човека

УСЛОВИ: Избор у звање доцента врши се 
за период од 5 година. Кандидати треба да 
испуњавају услове из чл. 63 и 65 Закона о 
високом образовању РС и да имају завршен 
Факултет спорта и физичког васпитања.

Асистент за предмет: 
Активности у природи, 
ужа научна област Теорија 
и технологија спорта и 
физичког васпитања
за период од 3 године

УСЛОВИ: Факултет спорта и физичког вас-
питања, смер Физичко васпитање, са адек-
ватним референцама уз ове уже области 
(дипломски, магистарски или мастер рад, 
писани радови, специјализација од значаја 
за Активности у природи).

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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Асистент за предмет: Теорија 
и методика пливања и 
ватерпола, ужа научна област 
Теорија и технологија спорта 
и физичког васпитања
за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 72 Закона о високом 
образовању РС и да имају завршен Факул-
тет спорта и физичког васпитања.

Асистент за предмете: опште 
психологије и Психологија 
спорта, ужа научна област 
друштвено-хуманистичке 
науке у спорту и физичком 
васпитању
за период од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђење чл. 72 Закона о високом 
образовању РС и да имају завршен Фило-
зофски факултет, одсек Психологија.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
мЕдИЦИНСКИ ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-354

Секретар оЈ у Институту за 
судску медицину
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Виша стручна спрема друштвеног 
смера.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: биографију и 
копију дипломе о завршеној школи.

„ТЕХНоАРТ БЕоГРАд“ 
шКоЛА зА мАшИНСТво И 
умЕТНИЧКЕ зАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-322, 2415-556

Наставник енглеског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност.

Наставник математике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску 
математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар-информатичар.

Спремачица

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: 1. стечено одговарајуће образо-
вање (не односи се на радно место: спре-
мачица, где се тражи завршена основна 
школа); на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, спрецијалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 

76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из ст. 1 овог 
члана мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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. За сва радна места: Канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о испуње-
ности услова из члана 120 ЗОСОВ тач. 1 и 4 
подноси се уз пријаву на конкурс, а из тач. 2 
овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тач. 3 прибавља установа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљеве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, одбацују 
се закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

„ТЕХНоАРТ БЕоГРАд“ 
шКоЛА зА мАшИНСТво И 
умЕТНИЧКЕ зАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-322, 2415-556

Наставник физике
на одређено време, са 65% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор физике, дипломирани физичар, дип-
ломирани астрофизичар, професор физи-
ке-хемије, дипломирани инжењер физике, 
смер индустријска физика, дипломирани 
физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за примењену физику, дипломира-
ни физичар-информатичар, професор физи-
ке за средњу школу, дипломирани физичар 
за теоријску и експерименталну физику, 
дипломирани физичар-истраживач, дипло-
мирани физичар за примењену физику и 
информатику. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Физика 
може да изводи и дипломирани физико-
хемичар, дипломирани инжењер електро-
технике, смер техничка физика, дипломира-
ни астроном, астрофизички смер.

Наставник психологије
на одређено време, са 30% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор психологије, дипломирани психолог, 
дипломирани школски психолог-педагог.

Спремачица
на одређено време

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: 1. стечено одговарајуће образо-
вање (не односи се на радно место: спре-
мачица, где се тражи завршена основна 
школа); на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутонтично 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. сеп-
тембра 2005. године. Лице из ст. 1 овог 
члана мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисци-
плина 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. За сва радна места: Канди-
дати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о испуње-
ности услова из члана 120 ЗОСОВ тач. 1 и 4 
подноси се уз пријаву на конкурс, а из тач. 2 
овог члана пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тач. 3 прибавља установа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, одбацују 
се закључком против кога није допуштена 
посебна жалба.

ГРАЂЕвИНСКА ТЕХНИЧКА 
шКоЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126
факс: 011/2423-441

Наставник историје
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање - VII степен стручне 
спреме у наведеном занимању, да испуња-
ва услове из члана 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: оверену 
копију дипломе и оверену копију/оригинал 
уверења о држављанству РС и уверење да 
против кандидата није покренута истрага, 
нити је подигнута оптужница. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти доставља се пре закључења уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору, про-
веру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу 
школе; број телефона за све информације: 
011/2411-472.
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ош „14. оКТоБАР“
11504 Барич, Обреновачки пут 132
тел. 011/8701-213

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: да поседује одговарајуће високо образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена-мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке 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. сеп-
тембра 2005. године или високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника основне школе, 
за педагога или психолога; да поседује доз-
волу за рад (лиценцу) за наставника, педа-
гога или психолога; обуку и положен испит 
за директора; да испуњава услове утврђе-
не у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање 5 година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог образовања. Уз 
пријаву кандидат подноси: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; потврду да има најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и вас-
питања, са фотокопијом радне књижице; 
уверење суда да против њега није покрену-
та истрага, нити подигнута оптужница; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (нови образац - оригинал или 
оверена фотокопија); лекарско уверење (не 
старије од 6 месеци); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби са предлогом 
програма рада директора школе. Извод из 
казнене евиденције прибавља школа. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ош „АЛЕКСА шАНТИЋ“
Калуђерица, Краља Петра I  9
тел. 011/3410-655

Наставник историје

УСЛОВИ: професор историје; професор исто-
рије и географије; дипломирани историчар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поред општих 
услова испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат је дужан 
да приложи: оверену фотокопију дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал (или оверену фотокопију) уверења о 
држављанству; оригинал (или оверену фото-
копију) извода из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
дела прописана чланом 120. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања-при-
бавља установа. Пријаве са доказима, ориги-
нали или оверене фотокопије о испуњавању 
услова доставити на адресу школе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ош „вАСА ПЕЛАГИЋ“
11000 Београд, Милана Зечара 2-Котеж
тел. 011/2712-982

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидати који конкуришу за наведе-
но радно место, поред општих услова морају 
да испуњавају и посебне услове прописане 
чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву доставити 
оригинале или оверене фотокопије дипломе 
о завршеној одговарајућој школи, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држа-
вљанству Републике Србије-не старије од 6 
месеци. Изабрани кандидати пре закључења 
уговора о раду дужни су да доставе лекарско 
уверење о одговарајућој здравственој спо-
собности. Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
мАшИНСКИ ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Краљице Марије 16

Асистент за ужу научну 
област Процесна техника
на одређено време од 3 године

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

УСЛОВИ: Завршен Машински факултет-
VII/2 степен стручне спреме и други услови 
утврђени чланом 72 Закона о високом обра-
зовању и чланом 11.5. Статута Машинског 
факултета.

Асистент за ужу научну 
област друштвено-економске 
науке и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен Економски факултет-
VII/1 степен стручне спреме и други услови 
утврђени чланом 72 Закона о високом обра-
зовању и чланом 11.5. Статута Машинског 
факултета.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса достављају се 
на адресу Факултета, соба бр. 121, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ГРАЂЕвИНСКИ ФАКуЛТЕТ 
уНИвЕРзИТЕТА у БЕоГРАду
11000 Београд, Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Редовни професор за ужу 
научну област Хидротехничке 
конструкције и објекти

доцент за ужу научну област 
Грађевински материјали, 
технологија бетона и 
испитивање конструкција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из уже научне области којој припада 
наставни предмет.

Асистент за ужу научну 
област механика флуида и 
хидраулика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, ака-
демски назив магистра наука из уже науч-
не области за коју се бира, у складу са чл. 
72 став 2 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), 
односно са чл. 162 Статута Грађевинског 
факултета.

Асистент за ужу научну 
област металне конструкције
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из 
уже научне области за коју се бира (студент 
докторских студија), у складу са чл. 72 став 
1 Закона о високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010).

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред 
општих услова, треба да испуњавају и усло-
ве предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању и Статута Грађевинског факул-
тета Универзитета у Београду. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, списак научних радова и ове-
рен препис дипломе. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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ош „љуБомИР АЋИмовИЋ“
11500 Обреновац, Цара Лазара 2а
тел. 011/8725-449

Секретар
на одређено време преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани правник-мастер или дипломирани 
правник које је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од 4 годи-
не.

Наставник грађанског 
васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању (одговарајућа врс-
та образовања предвиђена Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чланом 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
52/2011). Поред пријаве, кандидати дос-
тављају оверене фотокопије дипломе или 
уверења о завршеном факултету, уверење 
о држављанству, уверење да кандидат није 
осуђиван и да није под истрагом и лекар-
ско уверење о здравственој способности за 
рад (које се доставља по коначности одлу-
ке о избору кандидата). Услов за наставно 
особље: након истека рока за подношење 
пријава, директор ће направити ужи избор 
кандидата које ће упутити у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење прија-
ва на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
ЕЛЕКТРоТЕХНИЧКИ 
ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Булевар краља Александра 73

ванредни професор 
за ужу научну област 
Телекомуникације

ванредни професор за ужу 
научну област Примењена 
математика

Асистент за ужу научну 
област Електроника
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) и Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима 
(биографију са списком објављених радова, 
копију дипломе, односно уверење које важи 
до издавања дипломе и уверење о држа-
вљанству) доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса секретаријату 
Факултета, Булевар краља Александра 73.

уНИвЕРзИТЕТ у БЕоГРАду 
БИоЛошКИ ФАКуЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16

ванредни професор за ужу 
научну област морфологија, 
систематика и филогенија 
животиња на Катедри за 
морфологију, систематику 
и филогенију животиња у 
Институту за зоологију
са 70% радног времена, на 
одређено време од 5 година

Наставник 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

УСЛОВИ: Научни степен доктора наука из 
научне области за коју се бира, непостојање 
сметње из члана 62 став 4 Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чла-
ном 64 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну 
област Генетика и еволуција 
на Катедри за генетику и 
еволуцију у Институту за 
зоологију
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Студент докторских студија, 
општи успех најмање 08,00 или академски 
назив магистра наука са прихваћеном темом 
докторске дисертације, смисао за наставни 
рад, непостојање сметње из члана 62 став 
4 Закона о високом образовању и остали 
услови утврђени чланом 72 Закона о висо-
ком образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним 
преписом дипломе и списком и сепаратима 
научних и стручних радова доставити Архи-
ви Факултета, на горенаведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

АКАдЕмИЈА зА дИПЛомАТИЈу 
И БЕзБЕдНоСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186, 2620-354
е-mail: оffice@academyоfdiplomacy.net

Асистент за ужу научну 
област Политиколошке науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен факултет друштвено-
хуманистичког смера. Остали услови за 
избор асистента прописани су Законом о 
високом образовању и Статутом Акаде-
мије за дипломатију и безбедност. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије дипло-
ма) достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

уНИвЕРзИТЕТ умЕТНоСТИ 
ФАКуЛТЕТ музИЧКЕ 
умЕТНоСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

ванредни професор за ужу 
теоријско-уметничку област 
музичке теорије
на одређено време од 5 година

ванредни професор за ужу 
теоријско-уметничку област 
музичке теорије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршене дипломске 
студије (II степен).

доцент за ужу научну област 
Примењена естетика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен, завршене докторске 
студије (III степен).

Наставник за стручну област 
музичке теорије
на одређено време од 4 године

Самостални уметнички 
сарадник на 
полиинструменталној катедри 
на одређено време од 5 
година

виши уметнички сарадник 
на катедри за гудачке 
инструменте
на одређено време од 5 година

уметнички сарадник 
на катедри за гудачке 
инструменте
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен, завршене дипломске 
студије (II степен).

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени 
су Законом о високом образовању и Стату-
том Факултета. Пријаве са наведеном мејл 
адресом, доказима о испуњавању услова 
конкурса и попуњеним Обрасцем 2 подносе 
се Факултету музичке уметности, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Све 
информације могу се добити у Општој служ-
би Факултета, а Образац 2 се може преу-
зети са сајта Факултета: www.fmu.bg.аc.rs. 
Неблаговремене пријаве, пријаве без пот-
писа, као и пријаве без потребне докумен-
тације неће се узети 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

Наука и образовање
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ош „вуК КАРАЏИЋ“
19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и услове 
у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, за наставника разред-
не наставе. Поред испуњавања наведених 
услова, кандидати су дужни да испуњавају 
и услове у складу са Законом о раду и чла-
ном 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати су дужни 
да доставе: 1. пријаву са основним пода-
цима о себи; 2. радну биографију (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос) 
и 3. следеће доказе (оригинале или овере-
не копије-не старије од 6 месеци): диплому 
о стеченом образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству. 
Доказ о испуњености услова из члана 120 
став 1 тачка 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Доказ из члана 
120 став 1 тачка 3 наведеног закона приба-
вља школа. Директор врши ужи избор кан-
дидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Проверу психофозичких способ-
ности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступа-
ка. Неблаговремене или непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ТЕХНИЧКА шКоЛА БоР
19210 Бор, Београдска 10
тел. 030/2100-024

Наставник француског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност.

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2012. 
године

Наставник математике
са 27% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор математике; дипломирани математи-
чар; дипломирани математичар-професор 
математике; дипломирани математичар-
теоријска математика; дипломирани мате-
матичар-примењена математика; дипло-
мирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије); дипломира-
ни информатичар; професор хемије-мате-
матике; професор - географије - матема-
тике; професор - физике - математике; 
професор биологије - математике; дипло-
мирани професор математике-мастер; дип-

ломирани математичар-мастер; професор 
математике-теоријско усмерење; профе-
сор математике-теоријски смер; професор 
информатике-математике; дипломирани 
математичар-информатичар за теоријску 
математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информати-
чар; дипломирани математичар-математи-
ка финансија; дипломирани математичар-
астроном; дипломирани математичар за 
математику економије; професор математи-
ке и рачунарства.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су обавезни 
да доставе оригинал или оверену копију, 
не старију од 6 месеци, следећих докуме-
ната: 1. дипломе о стеченом образовању; 
2. уверења о држављанству; 3. уверења 
да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима; 5. извода из матичне 
књиге рођених. Доказ о испуњености усло-
ва под тач. 1, 2, 3 и 5 подноси се уз пријаву 
на оглас. Доказ под тач. 4 подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подноше-
ње пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, на адресу школе, са назнаком: „За 
оглас“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ош „вуК КАРАЏИЋ“
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 
14
тел. 030/590-142

Финансијско-књиговодствени 
радник

УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворо-
годишњем трајању економског смера; да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (уве-
рење се доставља при закључењу уговора 
о раду); да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (прибавља 
школа).

ОСТАЛО :Уз пријаву на конкурс доставити 
следећу документацију (у оригиналу или 
оверене копије докумената): диплому о сте-
ченом образовању тражену конкурсом; уве-

рење о држављанству (не старије од шест 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности кандидат ће доставити по 
коначности одлуке директора о избору, а 
пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Пријаву са доказима о 
испуњености услова слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

Ч аЧ а К

ош „вуЧИЋ вЕЛИЧКовИЋ“
32255 Међуречје, Ивањица
тел. 063/657-582

директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања. За директора школе 
може бити изабрано лице које испуњава 
следеће услове: да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена: дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или стечено образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
за наставника основне школе, за педагога 
или психолога; да поседује дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, педагога или пси-
холога, обуку и положен испит за директо-
ра школе; да испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Мандат директора школе траје 
четири године.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат 
подноси: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; потврду да има 
најмање 5 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, са фотоко-
пијом радне књижице; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не 
старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (нови образац - оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држа-
вљанству РС (не старије од шест месеци); 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби са предлогом програма рада дирек-
тора школе. Извод из казнене евиденције 
прибавља школа. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 063/657-582 или 
062/8830-300.

Наука и образовање
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ТЕХНИЧКА шКоЛА 
„ЈовАН ЖуЈовИЋ“
32300 Горњи Милановац, Вука Караџића 3
тел. 032/710-597

Професор стручних предмета 
у подручју рада машинство и 
обрада метала
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања.

Професор физичког 
васпитања
на одређено време до повратка 
привремено одсутног радника, са 
90% радног времена

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

Професор стручних предмета 
у подручју рада машинство и 
обрада метала
на одређено време до 31.08.2012. 
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одго-
варајућег занимања.

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

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

ОСТАЛО: Осим општих услова и услова у 
погледу стручне спреме предвиђених Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама, кандидати треба 
да испуњавају и услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверен препис-фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверену копију), краћу биографију са 
прегледом кретања у служби, уверење о 
здравственој способности доставља изабра-
ни кандидат пре заснивања радног односа, 
уверење о неосуђиваности прибавља шко-
ла. Пријаве са доказима подносе се на адре-
су школе. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ТЕХНИЧКИ ФАКуЛТЕТ 
ЧАЧАК уНИвЕРзИТЕТА у 
КРАГуЈЕвЦу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Наставник у звању ванредни 
професор, за ужу научну 
област Теоријска и општа 
електротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор техничких наука. Поред општих усло-
ва утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене Законом о 
високом образовању, Статутом Универ-
зитета и Статутом Техничког факултета. 
Уз пријаву приложити: биографију, доказ 
о школској спреми и одговарајуће дока-
зе надлежних органа у погледу неосуђи-
ваности у смислу члана 62 став 3 Закона 
о високом образовању и члан 125е став 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу, списак 
научних и стручних радова, као и саме радо-
ве. Пријаве са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на адресу факултета, 
у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ош „СТЕПА СТЕПАНовИЋ“
Горња Горевница, 32205 Трбушани, Чачак
тел. 032/880-420

Професор разредне наставе
на одређено време до краја 
школске 2011/2012. године, 
за рад у истуреном одељењу у 
Милићевцима

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању-учитељски факултет. 
Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове прописане одредбама из 
чл. 8, 120 и 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилника 
о врсти и степену стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву на оглас доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених. Уверење о здравственој 
способности доставља изабрани кандидат 
пре заснивања радног односа. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве са доказима о испуњености услова из 
конкурса доставити на адресу школе, са 
назнаком: „Пријава на конкурс-не отварај“. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ош „Иво АНдРИЋ“
32308 Прањани, Горњи Милановац
тел. 032/841-521

Наставник математике
на одређено време у својству 
приправника, за рад у издвојеном 
одељењу у Каменици, са 89% 
радног времена

Наставник математике
на одређено време у својству 
приправника, за рад у издвојеном 
одељењу у Брезни, са 89% радног 
времена

Наставник музичке културе
на одређено време у својству 
приправника, за рад у матичној 
школи и издвојеним одељењима у 
Каменици и Брезни, са 75% радног 
времена

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

Помоћни радник-хигијеничар
за рад у матичној школи у 
Прањанима

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: Висока стручна спрема одгова-
рајућег образовања и основна школа за 
радно место: хигијеничар; кандидати морају 
да испуњавају и услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ да лице није осуђивано 
прибавља установа. Доказ о образовању и 
држављанству лице подноси уз пријаву на 
конкурс; уверење да је психички, физички 
и здравствено способно подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова слати на адресу школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање.

г њ и л а н е

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ЂуРЂЕвАК“
38263 Врбовац

директор

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена-дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године), за васпитача или струч-
ног сарадника; поседовање дозволе за рад 
(лиценца); да испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; најмање пет 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. За директора може 
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да буде изабран и васпитач који уз испуње-
ност осталих услова има одговарајуће обра-
зовање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више 
образовање) и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања. Директор се бира на 
период од четири године. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о држављанству Републи-
ке Србије; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; преглед кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно); доказе о 
својим стручним и организационим способ-
ностима (необавезно); ближе информације 
о конкурсу могу се добити код администра-
тивно-финансијског радника Установе.

ј а г о д и н а

ош „вуК КАРАЏИЋ“
35207 Поточац
тел. 035/522-804

Наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног 
образовања и васпитања
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат мора да 
испуњава и остале услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и одговарајућу 
стручну спрему прописану Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Пријава на 
конкурс треба да садржи потребну докумен-
тацију: краћу биографију, доказ о стручној 
спреми (оверена копија), извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. 
Доказ о неосуђиваности кандидата при-
бавља установа по службеној дужности, а 
доказ о здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Непотпу-
на и неблаговремена документација неће се 
разматрати.

ош „БРАНКо РАдИЧЕвИЋ“
35211 Седларе

Стручни сарадник-
библиотекар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Високо образовање у складу са чл. 
8 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и одговарајући профил 
према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и васпитача и стручних сарад-
ника у основној школи („Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 
5/05, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09 и 4/09). Кандидати 
за пријем у радни однос по овом конкурсу 
морају испуњавати и услове предвиђене чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11). Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, оверен препис дипломе о 

завршеној школи, уверење о држављанству. 
Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење о неосуђи-
ваности прибавља установа. Пријаву на 
оглас, са доказима о испуњавању услова из 
Закона и Правилника поменутих у претход-
ном ставу, слати на адресу школе. Докази 
о испуњавању услова предвиђених овим 
огласом, ако нису оригинални, него фото-
копије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр. 
39/93). Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у обзир приликом доно-
шења одлуке о избору кандидата по овом 
конкурсу. Одлука по овом огласу биће доне-
та у законом предвиђеном року.

ПЕдАГошКИ ФАКуЛТЕТ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну 
област методика наставе 
природних наука
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора биолошких наука, спо-
собност за наставни рад, услови утврђени 
чл. 64 став 7 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05...44/10), 
непостојање сметњи из члана 62 став 4 
Закона о високом образовању и услови 
утврђени Статутом и Правилником о начи-
ну и поступку заснивања радног односа и 
стицања звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандида-
ти подносе оверене фотокопије диплома о 
завршеним основним студијама, академском 
називу магистра наука и научном степену 
доктора наука, биографију са подацима о 
досадашњем раду, списак објављених науч-
них и стручних радова, као и саме радове, 
доказ о непостојању сметњи из члана 62 
став 4 Закона о високом образовању и друге 
доказе о испуњености услова по овом кон-
курсу. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

К и К и н д а

оСНовНА музИЧКА шКоЛА
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 15
тел. 0230/82-679

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави: радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образо-
вању за наставника у школи, односно пси-
холога или педагога; оверену фотокопију 
лиценце (дозволе за рад) за наставника 
или стручног сарадника, односно уверење 
о положеном стручном испиту; потврду од 
5 година рада у области образовања; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способ-

ност за рад са децом и ученицима; остала 
документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору.

ОСТАЛО: школа прибавља уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривичка дела која 
га чине неподобним за обављање функције 
директора. Рок за подношење пријаве је 15 
дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
наведену адресу школе, са назнаком: „Кон-
курс за директора Основне музичке школе“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Ближа обавештења могу 
се добити од секретара школе, на горенаве-
дени број телефона.

ош „СЕРво мИХАљ“
Падеј, Маршала Тита 45
тел. 0230/75-509
е-mail: оspadej@open.telekom.rs

Стручни сарадник-школски 
психолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, висо-
ка стручна спрема и звање професор психо-
логије; дипломирани психолог-општи смер 
или смер школске психологије; дипломира-
ни школски психолог-педагог; дипломирани 
школско-клинички психолог или дипломи-
рани психолог.

шеф рачуноводства

УСЛОВИ: Завршен најмање VI/1 степен 
стручне спреме, односно академске студије 
првог степена економског усмерења; нај-
мање 2 године радног искуства на наведе-
ним пословима.

ОСТАЛО: Конкурсна документација која 
се прилаже на конкурс: пријава, радна и 
животна биографија, диплома или уве-
рење о стеченом високом образовању у 
наведеном занимању стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 
- аутентично тумачење и 97/08), почев од 
10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
уверење о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених (подносе лица која код 
којих је настала промена у личним пода-
цима од дана стицања дипломе), лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима (тражиће се од изабраног кандидата 
пре закључења уговора о раду) и уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (школа ће тра-
жити по службеној дужности од надлежне 
службе полицијске управе). Кандидат који 
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конкурише на радно место стручног сарад-
ника-школског психолога дужан је да под-
несе и доказ о стеченом средњем, вишем 
или високом образовању на мађарском 
језику или положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високош-
колске установе у складу са чланом 121 
став 7 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011) јер се у установи 
образовно-васпитни рад одвија на српском 
и мађарском језику. За радно место шефа 
рачуноводства кандидат је дужан да доста-
ви потврду о радном искуству на наведеним 
пословима. На коверти са документацијом 
потребно је ставити назнаку: „За конкурс“. 
Конкурсна документација се прилаже у ове-
реним фотокопијама и не враћа се по окон-
чању конкурса. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Информације 
се могу добити на бројеве тел. 0230/75-509 
и 75-773, контакт особа је директор школе.

ПоНИшТЕњЕ оГЛАСА 
ош „1. оКТоБАР“
Башаид, Војвођанска 65

Оглас објављен 22.02.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
у целости.

К ра г У ј е в а ц

ИСПРАвКА оГЛАСА 
ФИЛоЛошКо-умЕТНИЧКИ 
ФАКуЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Оглас објављен 21.03.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: сарадник у звање вишег умет-
ничког сарадника (пијанисте) за ужу 
уметничку област Клавир (за рад на 
студијском програму гудачки инстру-
менти и студијском програму соло 
певање), на одређено време 5 годи-
на, мења се у делу рока за подношење 
пријаве на оглас, и уместо 8 дана, тре-
ба да стоји: рок за подношење пријава 
је 15 дана.

уСТАНовА зА дЕЦу 
ПРЕдшКоЛСКоГ узРАСТА 
„НАшА РАдоСТ“
34220 Лапово, Михајла Пупина 2
тел. 034/850-096

директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајуће висо-
ко образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог сте-
пена или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и најмање пет 
година радног стажа у установи након сте-
ченог одговарајућег образовања или да 
имају стечено високо образовање за васпи-
тача на студијама првог степена, студијама 
у трајању од три године или више образо-
вање и најмање десет година радног стажа 
у установи након стеченог одговарајућег 
образовања; да имају лиценцу, односно 
стручни испит за васпитача, педагога психо-

лога или другог стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе; пси-
хичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да нису осуђивани, да су 
држављани РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да 
приложе следеће доказе: оверену фотоко-
пију/препис дипломе о стеченој стручној 
спреми; оверену фотокопију/препис уве-
рења о положеном стручном испиту; доказ 
о радном стажу; уверење о здравственој 
способности; уверење о неосуђиваности; 
уверење о држављанству; потврду о радном 
искуству; извод из матичне књиге рођених и 
биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада дирек-
тора установе. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„НАдА НАумовИЋ“
34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/332-706

васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: Послове васпитача за рад са децом 
узраста од три године до поласка у школу, 
може обављати лице које испуњава услове 
прописане законом и има одговарајуће обра-
зовање - лице које има одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне сту-
дије) у трајању од 3 године или на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) васпитач, 
као и лице које има одговарајуће високо 
образовање на основним студијама у трајању 
од четири године, у складу са законом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су 
дужни да приложе: уверење о држављан-
ству; уверење да се не води истрага; овере-
на копија дипломе и извод из матичне књиге 
рођених. Пријаву са доказима о испуњености 
услова тражених огласом доставити лично 
или поштом, на горенаведену адресу уста-
нове. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

К ра љ е в о

ЕЛЕКТРо-САоБРАЋАЈНА 
ТЕХНИЧКА шКоЛА 
„НИКоЛА ТЕСЛА“
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/312-601

Секретар
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана 
која се налази на породиљском 
одсуству и одсуству са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани правник, дипломирани правник-
мастер.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици; одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ прибавља школа); 
да има држављанство Републике Србије. Уз 
пријаву на конкурс кандидат прилаже: уве-
рење о држављанству-оригинал или ове-
рена фотокопија-не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању. 
Пријаве на конкурс, са потребном докумен-
тацијом доставити лично или поштом, на 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе, на број телефона: 
036/312-601.

ош „вИТАНовАЦ“
36206 Витановац
тел. 036/5871-587

Помоћни радник
на одређено време до повратка 
радника са боловања, а најдуже до 
30.06.2012. године

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена 
основна школа.

ОСТАЛО: оверен препис/фотокопија дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци-ори-
гинал или оверена копија); извод из матич-
не књиге рођених (не старији од 6 месеци-
оригинал или оверена копија); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (прибавља 
школа); здравствено уверење (подноси се 
пре закључења уговора о раду); кратка био-
графија. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о огласу могу се 
добити код секретара школе и на број теле-
фона: 036/5871-587.

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт
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К р У ш е в а ц

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ПАХуљИЦЕ“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб

васпитач деце предшколског 
узраста
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен, виша школа за обра-
зовање васпитача, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом 
(доказ се подноси пре закључивања угово-
ра о раду), држављанство РС, да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ прибавља установа).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

музИЧКА шКоЛА 
„СТЕвАН ХРИСТИЋ“
37000 Крушевац, Чупићева 25

Издвојено одељење школе 
у Александровцу

Професор теоретских 
предмета
са 60% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника у основ-
ној музичкој школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 7/05); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство РС; 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству РС и извод из матичне књи-
ге рођених. Лекарско уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресу-
дом за наведена кривична дела, као и да за 
њега није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање-прибавља школа. 
Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узети у разматрање.

л е с К о в а ц

ош „воЖд КАРАЂоРЂЕ“
16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник физичког 
васпитања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању; да кандидат има 
одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 
97/08), почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; 
да испуњава услове за наставника физичког 
васпитања предвиђене Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 6/96...3/10).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе и 
следећу документацију: диплому о заврше-
ном одговарајућем образовању; уверење о 
положеном стручном испиту, ако је положио 
овај испит; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; уверење да кан-
дидат није осуђиван обезбеђује школа по 
службеној дужности; кандидат се упућује на 
тестирање психофизичких способности код 
Националне службе за запошљавање, а ако 
је оно претходно извршено навести у прија-
ви датум тестирања; лекарско уверење да 
је психички, физички и здравствено спосо-
бан за рад са ученицима доставља се пре 
закључивања уговора о раду.

домар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
наведеном занимању; машинске, грађевин-
ске, дрвопрерађивачке или електро струке; 
да кандидат има положен стручни испит из 
противпожарне заштите.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе 
и следећу документацију: диплому о завр-
шеном одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; уверење да кандидат није 
осуђиван обезбеђује школа по службеној 
дужности; лекарско уверење о здравстве-
ном стању доставља се пре закључивања 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
документацијом слати на наведену адресу.

ПоНИшТЕњЕ оГЛАСА 
ТЕХНИЧКА шКоЛА 
„НИКоЛА ТЕСЛА“
16240 Медвеђа, Никола Тесла 1
тел. 016/891-028

Оглас објављен 14.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
у целости.

ИСПРАвКА оГЛАСА 
СТш „воЖд КАРАЂоРЂЕ“
16230 Лебане
тел. 016/843-205

Оглас објављен 14.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, мења се тако 
да уместо: професор трговинске групе 
предмета и практичне наставе трго-
вачке струке, са 25% радног времена, 
треба да гласи: професор познавања 
робе (подручје рада трговина), са 25% 
радног времена. У осталом делу оглас 
је непромењен.

ош „мИЛуТИН СмИљКовИЋ“
16207 Винарце
тел/факс: 016/253-349
е-mail: оsmsmilkovic@open.telekom.rs

Радник на одржавању 
хигијене, курирских послова и 
послова ложења
за рад у издвојеном одељењу у 
Прибоју

УСЛОВИ: Завршена основна школа. Канди-
дати су дужни да уз пријаву поднесу: све-
дочанство о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; уверење да нису осуђива-
ни; лекарско уверење. Пријаве са докумен-
тацијом слати на наведену адресу.

ГИмНАзИЈА ЛЕБАНЕ
16230 Лебане
тел. 016/843-311

Професор географије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава про-
писане услове предвиђене Законом о раду, 
Законом о основама система образовања и 
васпитања и одредбама Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гим-
назији; да има одговарајуће образовање 
у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији; да је држављанин Републике Србије; 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
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и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: 
извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија); уверење о држављанству 
(оверена фотокопија-не старије од 6 месе-
ци) и оверен препис (фотокопија) дипломе.

Напомена: лекарско уверење се не подно-
си уз пријаву, већ пре закључења уговора о 
раду, а утврђивање неосуђиваности за наве-
дена кривична дела прибавља школа након 
истека рока за пријављивање кандидата. 
У току поступка одлучивања о избору кан-
дидата врши се претходна провера психо-
физичких способности кандидата. Проверу 
психофизичких способности за рад са уче-
ницима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидати 
су обавезни да у пријави назначе број теле-
фона за контакт. Пријаве са документацијом 
слати на адресу Гимназије, са назнаком: „За 
конкурс“; информације на број телефона: 
016/843-311.

л о З н и ц а

ош „НИКоЛА ТЕСЛА“
15322 Велика Река
тел. 015/464-114

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена мастер, академске 
студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године или високо 
образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, за педагога или психолога; 
да кандидат поседује дозволу за рад-лицен-
цу за наставника педагога или психолога; 
да има савладану обуку и положен испит 
за директора; да испуњава услове наведе-
не у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; најмање 5 годи-
на радног стажа у области образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, оверен препис или ове-
рену копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду 
о радном искуству, у области образовања и 
васпитања; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); уверење од суда да 
против кандидата није покренута истра-
га, нити је подигнута оптужница; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење-

не старије од 6 месеци; радну биографију; 
оквирни план рада за време мандата. Извод 
из казнене евиденције прибавља школа. 
Рок за пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање.

ош „14. оКТоБАР“
15311 Драгинац
тел. 015/854-042

Професор математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије; про-
фесор информатике математике; дипломи-
рани математичар астроном; дипломирани 
математичар-примењена математика; дип-
ломирани информатичар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити: оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова огласа доставити лично или 
на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања.

н и ш

ТРГовИНСКА шКоЛА НИш
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/4150-481

Професор практичне наставе
са 45% радног времена

Професор економике 
трговине
са 10% радног времена

Професор трговинског 
пословања
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани економист.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: уверење о држављан-
ству и оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми. Обавезна је претходна 
провера психофизичких способности канди-
дата коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

оСНовНА шКоЛА 
„СТоЈАН ЖИвКовИЋ СТоЛЕ“
18216 Трњане
тел. 018/4844-250

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
из члана 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; дозвола за 
рад за наставника, педагога или психолога, 
и то за рад у школи оне врсте и подручја 
рада којој припада школа; обука и поло-
жен испит за директора школе (кандидат је 
дужан да у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност, односно доношења под-
законског акта који регулише ову материју, 
положи испит за директора); испуњеност 
услова из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање 5 
година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
високим образовањем из члана 8 став 2 
Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора може бити изабра-
но и лице које испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање из члана 8 став 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (високо образовање на студија-
ма првог степена, студијама у трајању од 
3 године или више образовање) за настав-
ника оне врсте школе којој припада школа; 
дозвола за рад; обука и положен испит за 
директора школе (кандидат је дужан да у 
року од годину дана од дана ступања на 
дужност, односно доношења подзаконског 
акта који регулише ову материју, положи 
испит за директора); испуњеност услова из 
члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву доставити: доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству-не старије од 6 месеци и 
извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; радну биогра-
фију; оквирни план рада за време манда-
та; доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно). Лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву 
је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената

Наука и образовање
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ПољоПРИвРЕдНА шКоЛА 
„шумАТовАЦ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-793

Наставник српског језика и 
књижевности
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; профе-
сор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књи-
жевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност; про-
фесор југословенске књижевности и српског 
језика; да кандидат испуњава услове из 
члана 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: доказ о испуњености 
услова из става 1 тачка 2) овог члана доста-
вља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду а доказ о испуњености услова 
из става 1 тачка 3) прибавља установа. Кан-
дидати уз пријаву треба да доставе: радну 
биографију; оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, односно 
венчаних; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству РС; оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Одлука о 
избору кандидата биће донета у складу са 
чланом 130 став 3 и 4 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).

н о в и  с а д

ИСПРАвКА оГЛАСА 
ФАКуЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАуКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Оглас објављен 21.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, исправља се 
за радно место: асистент за ужу струч-
ну, уметничку, односно научну област 
Мотори СУС, тако што уместо: 1 извр-
шилац, треба да стоји: 2 извршиоца; и 
за радно место: истраживач сарадник 
за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Моторна возила, тако 
што уместо: 1 извршилац, треба да 
стоји: 2 извршиоца.

ФАКуЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАуКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Расписује конкурс за изборе у звања и 
заснивање радног односа за следећа 
радна места:

доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област организација и 
технологије транспорта

доцент или ванредни 
професор за ужу стручну, 
уметничку, односно 
научну област Планирање, 
регулисање и безбедност 
саобраћаја

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, 
саобраћајне струке и услови прописани чл. 
64 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: приложити: молбу за избор у 
звање и пријем у радни однос (навести 
прецизан назив уже научне области), дока-
зи о испуњености услова конкурса, краћа 
биографија, фотокопије диплома, доказ о 
држављанству, списак објављених научних 
радова, књига и саме радове. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу за сваки конкурс 
појединачно. Комисија ће разматрати само 
благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА шКоЛА 
„ПАвЛЕ САвИЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник хемије
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дип-
ломирани хемичар, професор хемије, про-
фесор хемије и физике, професор хемије 
и биологије, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истра-
живање и развој, дипломирани хемичар, 
смер хемијско инжењерство, дипломирани 
инжењер хемије-аналитички смер, дипло-
мирани инжењер хемије-биооргански смер.

Наставник географије
са 80% радног времена, на 
одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор географије; дипломирани географ; 
професор историје-географије.

ОСТАЛО: поред услова у погледу образо-
вања, кандидат мора да испуњава и услове 
прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз мол-
бу приложити: оверену фотокопију дипломе 
и уверење о држављанству. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Уверење о некажњавању школа ће приба-
вити за изабраног кандидата по службеној 
дужности.

ош „ЈовАН дуЧИЋ“
Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Административни-
финансијски радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у скла-
ду са чл. 17 и 23 Правилника о организа-
цији и систематизацији радних задатака у 
школи (завршена средња економска школа 
или гимназија). Остали услови прописани су 
у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Потребна документа-
ција: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије-не 
старије од 6 месеци; оверена копија дипло-
ме о завршеној средњој школи економске 
струке или гимназије; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци)-доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду; 
уверење о некажњавању, сходно чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања-прибавља школа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“.

Библиотекар
за 50% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати 
услове у погледу степена и врсте стручне 
спреме предвиђене чл. 5 тачка 12 Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 
10/02, 4/03, 20/04, 4/09 и 3/2010). Остали 
услови прописани су у чл. 8, 120 и 122 Зако-
на о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Потребна документација: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од 6 месеци; 
оверена копија дипломе о стеченој високој 
стручној спреми; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци)-доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду; уверење 
о некажњавању, сходно чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања-
прибавља школа. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „СвЕТозАР мИЛЕТИЋ“
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Ложач централног грејања

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит за руковање електро-
енергетским, котловским и другим енер-
гетским постројењима и судовима под 
притиском. Поред општих услова, кандидат 
мора да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити: 
извод из матичне књиге рођених, извод из 
књиге држављана (не старији од 6 месе-
ци), оверену фотокопију сведочанства/
дипломе, за ложача и уверење о завршеној 
обуци за руковање котловима система пар-

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
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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 
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Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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ног грејања, тј. за руковање електроенер-
гетским, котловским и другим енергетским 
постројењима и судовима под притиском 
(оригинал или оверена фотокопија), уве-
рење о некажњавању прибавља установа, 
док се одговарајуће лекарско уверење под-
носи пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

ош „СвЕТозАР мИЛЕТИЋ“
21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одго-
варајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. 
године и високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису које је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. 
Услови у погледу стручне спреме прописа-
ни су Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 
11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 и 3/2010). 
Остали услови прописани су чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Потребна документација: краћа 
биографија, извод из матичне књиге рође-
них, извод из књиге држављана (не старији 
од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе 
о високом образовању. Лекарско уверење 
не старије од 6 месеци, подноси се пре 
закључења уговора о раду, док уверење о 
некажњавању прибавља установа. Претход-
ну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за запошљавање, по упуту директо-
ра школе, у року од 8 дана од истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“.

ГИмНАзИЈА
21220 Бечеј, Зелена улица 13

Професор математике
на одређено време до повратка на 
рад одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава усло-
ве из члана 8 став 2 и члана 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Уз пријаву на конкурс, у облику оригинала 
или оверене фотокопије, кандидат је дужан 
да поднесе доказе о испуњењу услова из 
предметног конкурса: доказ да има одгова-
рајуће образовање и уверење о држављан-
ству Републике Србије. Конкурс је отворен 
и пријаве кандидата подносе се у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу Гимназије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

СРЕдњА шКоЛА 
„ЛуКИЈАН мушИЦКИ“
21230 Темерин, Народног фронта 80
тел. 021/843-272

Наставник машинске групе 
предмета
на мађарском наставном језику, за 
6 часова недељне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани машински инжењер, дипломирани 
инжењер машинства, професор машинства, 
доказ о знању мађарског језика; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Наставник права
на мађарском наставном језику, за 
6 часова недељне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани правник, доказ о знању мађар-
ског језика; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Наставник машинске групе 
предмета
на одређено време до повратка 
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани машински инжењер, дипломирани 
инжењер машинства, професор машинства; 
да кандидат испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања.

Наставник психологије
за 4 часа недељне наставе, на 
одређено време до повратка 
запослене са одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор психологије, дипломирани психолог, 
дипломирани школски психолог-педагог; да 
кандидат испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

Наставник немачког језика
за 2 часа недељне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања.

Наставник економске групе 
предмета
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани економиста, доказ о знању мађар-
ског језика; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Наставник медицинске групе 
предмета
за 6 часова недељне наставе и 60 
часова блока

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, доктор 
медицине; да кандидат испуњава услове 
утврђене у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; доказ о држављанству 
Републике Србије.

ош „здРАвКо ГЛоЖАНСКИ“
21220 Бечеј, Доситејева 4
тел. 021/6912-268

Професор српског језика
са 50% радног времена, за рад у 
Бечеју и Радичевићу

Професор енглеског језика
за рад у Бечеју и Радичевићу

Професор информатике
са 70% радног времена, за рад у 
Бечеју и Радичевићу

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одгова-
рајуће образовање прописано чл. 8 Закона 
о основама система и образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 
11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10) и да испуња-
ва услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву приложити: диплому о стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију-да није старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), лекар-
ско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима, кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду, уверење о 
некажњавању прибавља школа по службе-
ној дужности. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у секретаријату 
школе, лично или поштом на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ПоНИшТЕњЕ КоНКуРСА 
ош „ЈовАН дуЧИЋ“
Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Конкурс објављен 14.12.2011. годи-
не у публикацији „Послови“, за радно 
место: библиотекар, за 50% радног 
времена, поништава се у целости.

ПоНИшТЕњЕ КоНКуРСА 
ош „ЈовАН дуЧИЋ“
Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

Конкурс објављен 15.02.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за радно 
место: административно-финансијски 
радник, поништава се у целости.

Наука и образовање
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ИСПРАвКА дЕЛА КоНКуРСА 
уНИвЕРзИТЕТ у Новом САду 
ПољоПРИвРЕдНИ 
ФАКуЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Конкурс објављен 21.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, мења се тако 
што уместо: истраживач сарадник за 
ужу научну област Болести животиња 
и хигијена анималних производа, тре-
ба да стоји: научни сарадник за ужу 
научну област Болести животиња и 
хигијена анималних производа.

ош „БРАЋА НовАКов“
21433 Силбаш, Краља Петра I  103
тел. 021/764-829

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, поло-
жен испит за ложача парних котлова. Уз 
пријаву доставити: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству РС, 
доказ о стручној спреми (сведочанство, уве-
рење о положеном испиту за ложача пар-
них котлова), лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом. Уверење да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање-при-
бавља школа по службеној дужности.

ош „СвЕТозАР мИЛЕТИЋ“
21460 Врбас, Светозара Марковића 55

Ложач

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, да је 
кандидат обучен за руковање котловима 
система парног грејања, држављанство 
Републике Србије.

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа, држављанство Републи-
ке Србије.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове 
из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на 
оглас доставити: краћу биографију, извод 
из матичне књиге рођених, извод из књи-
ге држављана (не старије од 6 месеци), 
оверену фотокопију сведочанства/дипло-
ме, за ложача и уверење о завршеној обу-
ци за руковање котловима система парног 
грејања, уверење о некажњавању приба-
вља установа, док се одговарајуће лекарско 
уверење подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана. 
Пријаве се подносе у запечаћеној коверти, 
са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„КоЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3
тел. 021/772-080

васпитач предшколске деце

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, заврше-
на висока струковна школа за образовање 
васпитача. Уз пријаву доставити: биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење, уверење о држављанству, уверење 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом; 
најмање 12 месеци радног искуства у раду 
са децом; положен стручни испит-лиценца. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

вИСоКА ТЕХНИЧКА шКоЛА 
СТРуКовНИХ СТудИЈА
21000 Нови Сад, Школска 1
тел. 021/4892-506

Професор струковних студија 
за ужу стручну област 
Економија, наставни предмет: 
Рачуноводство и финансије

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду и Законом о високом 
образовању, кандидати морају да испуне и 
посебне услове: завршен економски факул-
тет, магистратура, докторат из одговарајуће 
области. Уз пријаву приложити доказе о 
испуњености услова конкурса: биографију, 
фотокопије диплома, списак објављених 
радова и саме радове.

виши технички сарадник
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати морају да 
испуне и посебне услове: VI степен стручне 
спреме, односно завршене основне струков-
не студије из области Информационе техно-
логије. Уз пријаву кандидати подносе доказ 
о завршеном степену стручне спреме.

виши технички сарадник
на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидати морају да 
испуне и посебне услове: VII степен стручне 
спреме, односно завршене специјалистич-
ке струковне студије из области Информа-
ционе технологије. Уз пријаву кандидати 
подносе доказ о завршеном степену стручне 
спреме.

ФАКуЛТЕТ зА мЕНАЏмЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област менаџмент

УСЛОВИ: Услови конкурса прописани су 
у члану 64 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 
44/10), Статутом Факултета и Правилником 
о избору у звање наставника и сарадника 
Факултета. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти достављају: оверену фотокопију дипломе 
доктора наука, биографију, податке о доса-
дашњем раду, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове.

Напомена: лице које се бира у звање доцен-
та и ванредног професора стиче звање и 
заснива радни однос на период од 5 година. 
Лице које се бира у звање редовног профе-
сора стиче звање и заснива радни однос на 
неодређено време. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

ош „ЈоЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Професор математике
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пре-
ма Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основ-
ном образовању. Уз пријаву на конкурс дос-
тавити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; биографију са личним подацима, 
подацима о кретању у служби или другим 
подацима релевантним за радно место; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС; лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду; уверење из 
казнене евиденције да кандидат није пра-
воснажном пресудом осуђиван за кривична 
дела-установа прибавља по службеној дуж-
ности.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, стечено 
средње образовање, положен уводни модул 
обуке за педагошке асистенте, познавање 
ромског језика, познавање рада на рачу-
нару, да кандидат испуњава услове наве-
дене у члану 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем 
образовању; доказ о положеном увод-
ном модулу обуке за педагошке асистенте; 
извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству РС; фотокопију личне кар-
те; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља се пре закључења угово-
ра о раду; уверење из казнене евиденције 
да кандидат није правоснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела-установа приба-
вља по службеној дужности.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.
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н о в и  п а З а р

ЕКоНомСКо-ТРГовИНСКА 
шКоЛА
36300 Нови Пазар, 28. новембра 163

Наставник економске групе 
предмета (рачуноводство, 
статистика и практична 
настава)

Помоћни радник

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одго-
варајуће образовање. Уз пријаву на конкурс 
доставити и одговарајућу документацију: 
диплому о завршеној школи-факултету, 
уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених; да има психофизичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мања  или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

п а н Ч е в о

ош „оЛГА ПЕТРов“
26234 Банатски Брестовац, Олге Петров 1
тел. 013/626-121

васпитач у предшколској 
групи
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, завр-
шена виша школа за образовање васпитача, 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву кандидат је дужан да поднесе: био-
графске податке, оверен препис дипломе о 
стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, потврду 
о радном искуству. Пријаве о испуњености 
услова подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања, на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Контакт телефон: 013/626-121.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„НАшА РАдоСТ“
26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

васпитач
са положеним стручним испитом-
лиценцом
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
образовање-VI или VII степен стручне спре-
ме, да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на оглас приложити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, диплому или уверење 
о стеченом образовању. Наведена докумен-
та се подносе у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Уверење о неосуђиваности 
прибавља установа по службеној дужности, 
а уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ош „БоРА РАдИЋ“
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/751-511
факс: 013/752-246
e-mail: оsboraradic@madnet.rs

1. Наставник математике
за 8 часова недељне норме

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање: за 
наставника математике: професор матема-
тике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику 
и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани 
математичар за математику економије; про-
фесор информатике - математике; дипломи-
рани математичар - астроном; дипломирани 
математичар - примењена математика; дип-
ломирани информатичар.

2. Радник на пословима 
одржавања чистоће

УСЛОВИ: Завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Поред пријаве са биографским подацима, на 
конкурс у оригиналу или у овереној фотоко-
пији приложити и диплому за радно место 
под бр. 1, односно сведочанство о заврше-
ној основној школи за радно место под бр. 
2; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци). Пријаве на конкурс доставити 
на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити у секретаријату школе 
или на број телефона: 013/751-511.

п и р о т

шКоЛА зА оСНовНо И 
СРЕдњЕ оБРАзовАњЕ 
„мЛАдоСТ“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Секретар
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање - дипломирани правник - мастер или 
дипломирани правник са стеченим висо-
ким образовањем на основним студијама у 
трајању од најмање четири године. Поред 
одговарајућег високог образовања, канди-
дат треба да испуњава и услове предвиђе-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад у школи, 
односно лекарско уверење, кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду. Доказ да 
кандидат није осуђиван прибавља школа по 
службеној дужности. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе.

п о ж а р е в а ц

ош „вЕљКо дуГошЕвИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чланом 120 став 1 тач. 1 
до 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/11), а одговарајуће образовање према 
Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној шко-
ли. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству, 
диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми-оригинале или оверене фотокопије-
не старије од шест месеци. Доказ да имају 
психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључивања уговора о раду, а про-
веру психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Рок за подноше-
ње пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу школе. 
Документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разма-
трање. По објављивању резултата конкурса 
учесници могу да подигну приложену доку-
ментацију у секретаријату школе. За ближе 
информације обратити се на бројеве теле-
фона: 012/884-066 или 012/884-088.

Наука и образовање
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ош „ЈовАН шЕРБАНовИЋ“
12316 Крепољин
тел. 012/642-190

Спремачица
за рад у издвојеном одељењу 
Близнак, на одређено време до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Завршено најмање основно обра-
зовање, лекарско уверење о способности 
за рад, да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање шест месеци или није 
правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против достојанства личности и мора-
ла, полне слободе, без обзира на изречену 
санкцију, да има држављанство Републике 
Србије. Зарада се обрачунава према одред-
бама Посебног колективног уговора за ОШ 
Републике Србије. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Контакт телефон: 012/642-190.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ЛАНЕ“
12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, да је кан-
дидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, завршена 
педагошка академија, виша школа за васпи-
таче или висока школа за васпитаче, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од три месеца или није пра-
воснажном пресудом осуђен за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву кандидат подноси оригина-
ле или оверене фотокопије: дипломе о струч-
ној спреми, извода из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци или трајни), уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци). Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ош „вуК КАРАЏИЋ“
12221 Мајиловац
тел. 012/674-008

Секретар
на одређено време до повратка 
радника са боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипло-
мирани правник-мастер или дипломирани 
правник који је стекао високо образовање 
на студијама у трајању од најмање четири 
године и остали услови прописани чланом 
68 и чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 52/09 и 72/11).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља 
доказ да има одговарајуће образовање 

(прописану врсту и степен стручне спреме), 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци) и уверење да се против 
кандидата не води судски поступак за дела 
предвиђена чланом 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци). Докумен-
та се подносе у оригиналу или у овереној 
фотокопији. Лекарско уверење подноси се 
непосредно пре закључења уговора о раду, 
у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве слати на адресу школе. 
Све додатне информације и обавештења 
могу се добити на број тел. 012/674-008.

оСНовНА шКоЛА 
„БоЖИдАР дИмИТРИЈЕвИЋ 
КозИЦА“
12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Помоћни радник-чистачица
за рад у Барама

Помоћни радник-чистачица
за 75% радног времена, за рад у 
Касидолу

УСЛОВИ: диплома о завршеној основној 
школи и уверење о држављанству. Дипло-
му и уверење о држављанству потребно је 
поднети у оригиналу или у овереној фотоко-
пији. Уверење о држављанству не сме бити 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве са документацијом која је поднета 
супротно конкурсом прописаним условима 
неће се узети у разматрање.

ИСПРАвКА оГЛАСА 
ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„љуБИЦА вРЕБАЛов“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1
тел. 012/210-308

Оглас објављен 14.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, исправља се 
у делу радног времена за радно место: 
секретар, где уместо: секретар, на 
одређено време, треба да стоји: секре-
тар. У осталом делу оглас је непро-
мењен.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ПоЛЕТАРАЦ“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Педагог
са 50% радног времена

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 одговарајућој врсти и сте-
пену стручне спреме: високо образовање 
на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) и високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, у складу са законом; о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима; потврду да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, уверење о држављанству 
Републике Србије-не старије од шест месе-
ци, извод из матичне књиге рођених. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4 и 
5 подноси се уз пријаву на конкурс, а из ста-
ва 1 тачка 2 овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог 
члана прибавља установа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације могу се добити на 
број тел. 012/7643-116.

п р и ј е п о љ е

ПРИЈЕПољСКА ГИмНАзИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар
тел. 033/712-157

Професор физичког 
васпитања
на одређено време, за непуну 
норму часова (60%), до повратка 
радника са неплаћеног одсуства, 
најдуже три месеца

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

Наука и образовање
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мАшИНСКо-
ЕЛЕКТРоТЕХНИЧКА шКоЛА
31330 Прибој, Вука Караџића 5
тел. 033/2452-170

Професор српског језика и 
књижевности
на одређено време, са 61,11% 
радног времена, до 31.08.2012. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве који су прописани чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Доказ о испуњености услова из става 1 
тач. 1 и 4 и став 2 овог члана подноси 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. Поред услова који су пропи-
сани законом, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове у погледу стручне спре-
ме прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
5/2011 и 8/2011) и има једно од следећих 
звања: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик; про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност; профе-
сор југословенске књижевности са страним 
језиком; професор српског језика и књи-
жевности; професор српске књижевности 
и језика; професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу; дипло-
мирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог срп-
ског језика са јужнословенским језицима; 
професор југословенске књижевности и 
српског језика.

Професор биологије
на одређено време, са 45% радног 
времена, до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве који су прописни чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011). 
Доказ о испуњености услова из става 1 
тач. 1 и 4 и став 2 овог члана подноси 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. Поред услова који су пропи-
сани законом, кандидат треба да испуњава 
и посебне услове у погледу стручне спре-
ме прописане Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
5/2011 и 8/2011) и има једно од следећих 
звања: дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог; дипломирани биолог; професор 
биологије и хемије; дипломирани биолог 
за екологију и заштиту животне средине; 
дипломирани биолог, смер заштита живот-
не средине; дипломирани биолог-еколог; 
дипломирани професор биологије-мастер; 
дипломирани молекуларни биолог-мастер; 
дипломирани професор биологије хемије-
мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; дипломирани професор 
биологије и хемије.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ЈЕЛА ЈовАНовИЋ И 
ЕмИНА БуЧАН“
36310 Сјеница, Нова бб
тел/факс: 020/741-207, 744-877

медицинска сестра-васпитач

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
средње образовање, медицинска сестра-
васпитач; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, ове-
рен препис (фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми, лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду, 
уверење да лице није осуђивано прибавља 
установа.

ТЕХНИЧКА шКоЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Професор математике
за 8 часова недељно, на одређено 
време

УСЛОВИ: VII/1 степeн стручне спреме у 
наведеном занимању и у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из чл. 
111 и 112 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти: препис дипломе о стеченом занимању, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да није кривично 
кажњен и лекарско уверење.

оСНовНА шКоЛА 
„ЈовАН ЈовАНовИЋ змАЈ“
36310 Сјеница, Раждагиња

Професор енглеског језика
са 20% норме, за рад у истуреном 
одељењу у Кијевцима

Професор математике
за рад у матичној школи

Професор разредне наставе
за рад у Дујкама

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 8 став 2 тач. 1 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат уз пријаву подноси: 
доказ о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ПАшА И НАТАшА“
31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, здрав-
ствена способност, држављанство Републи-
ке Србије, да лице није осуђивано у смислу 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Канди-
дати су дужни да доставе: оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној 
школи, уверење о држављанству, уверење 
из казнене евиденције прибавиће установа 
по службеној дужности. Изабрани кандидат 
је дужан да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о здравственој способно-
сти.

оСНовНА шКоЛА 
„РИФАТ БуРЏовИЋ ТРшо“
36313 Угао, Карајукића Бунари

Професор енглеског језика
3 извршиоца
(један за рад у матичној школи у 
Карајукића Бунарима и ИО Долице 
и Угао; један за рад у ИО Расно и 
Тузиње; један за рад у матичној 
школи у Карајукића Бунарима и ИО 
Цетановићи и Расно, са 40% радног 
времена)

Професор немачког језика
за рад у матичној школи у 
Карајукића Бунарима и ИО Расно, 
са 20% радног времена

Професор физичког 
васпитања
са 90% радног времена, тј. 18 
часова недељно, на одређено 
време до повратка радника са 
функције директора, а најкасније 
до 24.01.2016. године, за рад у 
матичној школи у Карајукића 
Бунарима и ИО Расно

УСЛОВИ: Кандидати у погледу стручне 
спреме треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 8 и 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11), образовање стече-
но на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. 
године или стечено образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
и услове прописане Правилником о врс-
ти и степену стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
2/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 9/09, 4/09, 3/10), 
да испуњава посебне услове предвиђене 
чланом 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс доставити: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених. Уверење о неосуђиваности при-
бавља школа, а лекарско уверење се при-
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лаже по доношењу одлуке о избору, пре 
закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и 
ученицима кандидата врши надлежна служ-
ба за запошљавање, у складу са законом. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или 
оверене фотокопије-не старије од 6 месеци.

п р о К У п љ е

ПоНИшТЕњЕ КоНКуРСА 
ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„СуНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36А

Конкурс објављен 14.03.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: директор, поништава се у 
целости.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„СуНЦЕ“
18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предшколске уста-
нове може бити изабрано лице које има 
образовање из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу 
за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање пет година рада 
у установи након стеченог одговарајућег 
образовања или лице које има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања, за васпитача, дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након одговарајућег образовања, да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс приложити: оверен препис, фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
положеном испиту за лиценцу или стручном 
испиту, уверење о држављанству, потврду о 
радном искуству, преглед кретања у служби 
са биографским подацима. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ош „ТоПЛИЧКИ ХЕРоЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Професор математике
на одређено време до 31.08.2012. 
године, са 88% норме

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да кан-
дидат испуњава услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потребна документација: ове-
рен препис дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми у складу са Правилником о врс-
ти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 2/2009), 
и то: професор математике, дипломирани 
математичар, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани матема-

тичар за математику економије, професор 
информатике и математике, дипломирани 
математичар-астроном, уверење о држа-
вљанству, извод из матичне књиге рођених, 
лекарско уверење (пре закључења уговора 
о раду), доказ о неосуђиваности прибавља 
школа, слати оверене копије не старије од 6 
месеци. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

ГИмНАзИЈА КуРшумЛИЈА
18430 Куршумлија, Карађорђева 2

Професор географије
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
за 4 наставна часа недељно или 
20% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор географије, дипломирани географ и дип-
ломирани географ-просторни планер.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да 
доставе: диплому о одговарајућем образо-
вању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству-не старије од 6 месеци. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља 
установа по службеној дужности. Уверење о 
психофизичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. 
Вршиће се и претходна провера психофизич-
ких способности кандидата од стране Нацио-
налне службе за запошљавање у Прокупљу о 
чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

оСНовНА шКоЛА 
„НИКодИЈЕ СТоЈАНовИЋ 
ТАТКо“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
одсутних радника
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, профе-
сор енглеског језика.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09).

с м е д е р е в о

ош „РАдомИР ЛАзИЋ“
11423 Азања, М. Батинића 1
тел. 026/301-308

Професор српског језика
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу 
врсту и степен стручне спреме, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи; да испуњава услове прописане чла-
ном 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Доказ о испуњености 
услова из наведеног члана став 1 тач. 1 и 4 
подноси се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова тач. 2 пре закључења 
уговора о раду, док установа прибавља 
доказ о условима под тач. 3. Кандидати који 

уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности код Национал-
не службе за запошљавање. Уз пријаву кан-
дидати подносе: оверен препис дипломе, 
оверен препис уверења о положеном струч-
ном испиту-лиценци ако је поседују, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије.

ПоНИшТЕњЕ оГЛАСА 
ош „Иво ЛоЛА РИБАР“
11322 Скобаљ
тел. 026/791-203

Оглас објављен 14.03.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник физичког васпи-
тања, за 12 часова у настави, поништа-
ва се у целости.

ош „НАдЕЖдА ПЕТРовИЋ“
11320 Велика Плана
тел. 026/515-879

Спремачица
за рад у матичној школи у Великој 
Плани

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завр-
шена основна школа. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане законом и да 
уз пријаву приложе законом предвиђену 
документацију.

доПуНА оГЛАСА 
Еуш „вуК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12

Оглас објављен 14.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, за радна мес-
та: наставник математике, и спремачи-
ца, допуњује се навођењем доказа које 
кандидати треба да доставе при под-
ношењу пријаве: за наставника мате-
матике, на одређено време доставити: 
пријаву са биографијом, оверену фото-
копију дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту-лиценца 
(уколико кандидат поседује). Фото-
копије исправа које нису оверене од 
надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Непотпуне, неблаговремене и 
неразумљиве пријаве неће се узимати 
у разматрање. За спремачицу доста-
вити следећу документацију: пријаву 
са биографијом, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној школи, ори-
гинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству. Фотокопије исправа 
које нису оверене од надлежног орга-
на неће се узимати у обзир. Непотпуне, 
неблаговремене и неразумљиве прија-
ве неће се узимати у разматрање.
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ош „21. оКТоБАР“
25000 Сомбор, Његошева 4
тел. 025/22-476

Наставник музичке културе
за 25% радног времена

УСЛОВИ: академски музичар, дипломира-
ни музичар, музички педагог, дипломира-
ни музички педагог, дипломирани музичар, 
композитор, дипломирани композитор, дип-
ломирани музичар, диригент, дипломирани 
музичар-музиколог, дипломирани музико-
лог, наставник музичке културе, дипломи-
рани диригент, дипломирани музичар-акор-
деониста, дипломирани музичар-гитариста, 
дипломирани музичар-соло певач, дипломи-
рани професор солфеђа и музичке културе, 
као и друго образовање прописано Правил-
ником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи 
Министарства просвете Републике Србије.

Наставник хемије
за 20% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор 
хемије, професор хемије и физике, про-
фесор хемије и биологије, дипломирани 
физикохемичар, као и друга стручна спре-
ма прописана Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи Министарства просвете.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву дос-
тавити оригинал или оверене фотокопије: 
дипломе о одговарајућем образовању; уве-
рења о држављанству; извода из матичне 
књиге рођених. Пријављени кандидати под-
лежу претходној провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Уверење о некажњавању прибавља 
установа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир. Рок за прија-
ву је 8 дана.

ПоНИшТЕњЕ КоНКуРСА 
СРЕдњА ЕКоНомСКА 
шКоЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Конкурс објављен 07.03.2012. године у 
публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: наставник куварства 
са практичном наставом.

ош „ПЕТАР КоЧИЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Наставник физике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани 
физичар, професор физике и хемије, дип-
ломирани педагог за физику и хемију, дип-
ломирани педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и основа технике, 
професор физике и математике, дипломи-
рани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику или 
друго образовање у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи.

Наставник руског језика у 
другом образовном циклусу
за 44% радног времена

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за руски језик и књижевност.

ОСТАЛО: да кандидати испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву доста-
вити оригинал или оверене копије: дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверења 
о држављанству; извода из матичне књиге 
рођених. Пријављени кандидати подлежу 
претходној провери психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање. 
Уверење о некажњавању прибавља уста-
нова. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду подноси лекарско уверење. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана.

ош „ПЕТАР КоЧИЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, из чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке студије или специјалистичке струков-
не студије) у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 
и 44/10), почев од 10.09.2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године; дозвола 
за рад (лиценца), односно положен струч-
ни испит за наставника, педагога или пси-
холога; најмање 5 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
држављанство Републике Србије; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајњу 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење при-
бавља школа). Уз пријаву доставити ори-
гинал или оверену фотокопију: диплому о 
одговарајућем високом образовању; лицен-
цу, односно уверење о положеном стручном 
испиту за наставника, педагога или психо-
лога; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; лекарско уве-
рење потребно за наставника, педагога или 
психолога; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; кратак преглед 
биографских података са кретањем у служ-
би; остала документа која могу послужити 
прилоком доношења одлуке о избору кан-
дидата. Докази о испуњавању услова кон-
курса који немају трајни карактер не могу 
бити старији од 6 месеци. Кандидат изабран 
за директора школе дужан је да положи 
испит за директора, а сходно условима 
прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања, као и условима 
које прописује министар. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Рок за пријаву је 15 дана.

сремсК а митровица

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„РАдоСТ“
22303 Насеље Бановци-Дунав, Кабларска бб
тел. 022/341-431

медицинска сестра-васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња 
стручна спрема медицинске струке: меди-
цинска сестра-васпитач.

васпитач
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање, на студијама 
првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању 
од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије)-васпитач.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз прија-
ву приложити: оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља установа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве дос-
тавити на адресу Установе, са назнаком: „За 
конкурс“ и навести радно место за које се 
конкурише; број тел. 022/340-983.
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ош „СЛоБодАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8
тел/факс: 022/436-166

Наставник биологије
за рад у подручном одељењу у 
Доњем Товарнику, а по потреби и 
у матичној школи у Пећинцима, са 
60% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије; дипломира-
ни молекуларни биолог и физиолог; дипло-
мирани биолог; професор билогије-хемије; 
дипломирани професор биологије и хемије; 
дипломирани биолог, смер заштита живо-
дне средине; дипломирани биолог-еколог. 
Пријављени кандидати поред одговарајућег 
образовања треба да испуњавају и услове 
прописане чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Канди-
дати уз пријаву треба да приложе следеће 
доказе: диплому о стеченој стручној спре-
ми (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству (не старије од шест 
месеци); лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, подно-
си се пре закључења уговора о раду; про-
веру психофозичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба 
за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака; доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Све пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу школе, лично 
или поштом. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Информације на број тел. 022/436-166. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ЈЕЛИЦА СТАНИвуКовИЋ 
шИљА“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Ложач

УСЛОВИ: IV степен, механичар грејне и 
расхладне технике; да је кандидат држа-
вљанин РС; да има психичку, физичку и 
здравствену способност; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и зло-
стављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. 
Посебан услов: особа са инвалидитетом.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Уз пријаву на конкурс приложити: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству; решење о утврђивању ста-
туса особе са инвалидитетом.

ИСПРАвКА оГЛАСА 
ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
„ПЧЕЛИЦА“
22000 Сремска Митровица, Марко Перичин 
Камењар 16
тел. 022/624-398

Оглас објављен 14.03.2012. године 
у публикацији „Послови“, мења се у 
делу који се односи на број изврши-
лаца за радно место: медицинска сес-
тра-васпитач, и то уместо: медицинска 
сестра-васпитач-2 извршиоца, за рад 
са децом узраста од шест месеци до 
две године, треба да стоји: медицин-
ска сестра-васпитач-1 извршилац, за 
рад са децом узраста од шест месеци 
до две године. Остали део огласа је 
непромењен.

ЕКоНомСКА шКоЛА „9. мАЈ“
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
но основно образовање. Уз пријаву и CV 
приложити следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених. Установа прибавља 
доказ из казнене евиденције за кандидата 
са којим заснива радни однос; здравствено 
уверење пре закључивања уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс достави-
ти поштом на адресу школе.

мИТРовАЧКА ГИмНАзИЈА
22000 Сремска Митровица, Светог Саве 2
тел. 022/621-285

Наставник шпанског језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове 
у погледу стручне спреме, односно да је 
професор, односно дипломирани филолог 
за шпански језик и књижевност, професор 
шпанског језика и хиспанских књижевности.

Наставник француског језика
са 35% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност.

Наставник италијанског 
језика
са 10% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор, односно дипломирани филолог за 
италијански језик и књижевност.

Наставник хемије

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор хемије, дипломирани хемичар, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани 
хемичар за истраживање и развој, дипломи-

рани хемичар, смер хемијско инжењерство, 
дипломирани професор хемије-мастер, дип-
ломирани хемичар-професор хемије, дипло-
мирани хемичар-мастер.

Наставник музичке културе
са 80% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је ака-
демски музичар, дипломирани музичар (сви 
смерови), дипломирани музиколог, дипло-
мирани музички педагог, професор солфеђа 
и музичке културе, професор музичке култу-
ре, дипломирани етномузиколог.

Наставник рачунарства и 
информатике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор информатике, односно дипломира-
ни информатичар, професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер 
рачунарства и информатике, дипломира-
ни инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског, дипломирани инжењер 
за информационе системе, односно дипло-
мирани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе системе и 
технологије; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, сме-
рови: кибернетско-организациони, економ-
ска статистика и информатика, економска 
статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информати-
ка и квантна економија; лице са завршеним 
факултетом које је у току студија савлада-
ло програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра; про-
фесор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар или професор математи-
ке који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања од најмање 
четири семестра; дипломирани инжењер 
електротехнике или професор информати-
ке који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања у трајању од 
најмање четири семестра; дипломирани 
инжењер организације рада, смер за инфор-
мационе системе; дипломирани инжењер 
рачунарства.

Наставник рачунарства и 
информатике
са 20% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор информатике, односно дипломира-
ни информатичар, професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер 
рачунарства и информатике, дипломира-
ни инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског, дипломирани инжењер 
за информационе системе, односно дипло-
мирани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за инфор-
мационе системе, информационе системе и 
технологије; дипломирани инжењер елек-
тронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер 
рачунарства; дипломирани економист, сме-

Наука и образовање
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рови: кибернетско-организациони, економ-
ска статистика и информатика, економска 
статистика и кибернетика, статистика и 
информатика или статистика, информати-
ка и квантна економија; лице са завршеним 
факултетом које је у току студија савлада-
ло програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра; про-
фесор математике и рачунарства; дипломи-
рани математичар или професор математи-
ке који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања од најмање 
четири семестра; дипломирани инжењер 
електротехнике или професор информати-
ке који је у току студија савладао програм 
рачунарства и програмирања у трајању од 
најмање четири семестра; дипломирани 
инжењер организације рада, смер за инфор-
мационе системе; дипломирани инжењер 
рачунарства.

Наставник филозофије и 
грађанског васпитања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства, са 70% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове у 
погледу стручне спреме, односно да је про-
фесор филозофије, односно дипломирани 
филозоф.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове про-
писане чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: 
оверену копију дипломе о стручној спреми, 
уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење да се против 
њега не води кривични поступак, лекарско 
уверење (доставља се после обавештења 
о пријему кандидата). У пријави навести 
да ли је кандидат вршио проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима 
у последњих 6 месеци и у којој општини. 
Заинтересовани кандидати подносе прија-
ве у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе лично или 
поштом, на адресу Гимназије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

СРЕдњА СТРуЧНА шКоЛА 
„БоРИСЛАв мИХАЈЛовИЋ 
мИХИз“
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026

Наставник физичког 
васпитања
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће обра-
зовање: професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор 
физичког васпитања - дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; професор 
физичког васпитања - дипломирани орга-
низатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања - дипломирани кинези-
терапеут; дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта - мастер, да испуња-
ва услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Уверење о 

некажњавању прибавља школа службеним 
путем; лекарско уверење кандидат прила-
же пре закључења уговора о раду. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 022/462-026.

ош „СИмЕоН АРАНИЦКИ“
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб
тел. 022/363-200

Наставник музичке културе
са 12 часова обавезне наставе 
недељно

Наставник техничког и 
информатичког образовања
са 10 часова обавезне наставе 
недељно

Наставник немачког језика
са 14 часова обавезне наставе 
недељно

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и да уз пријаву 
на конкурс на адресу школе доставе: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству Републике Србије-
не старије од 6 месеци. Уверење о психо-
физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења Уговора о раду. 
Уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом прибавља школа по служ-
беној дужности. Проверу психофизичких 
способности извршиће Национална служ-
ба за запошљавање у Сремској Митровици. 
Пријаве на конкурс, са личном и радном био-
графијом (и контакт телефон) и са доказима 
о испуњавању услова за заснивање радног 
односа доставити на адресу школе или лич-
но у секретаријат школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ош „САвА шумАНовИЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Наставник енглеског језика у 
првом циклусу
за 90% радног времена, место 
рада: Ердевик, Бингула, Љуба, 
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

Наставник математике
за 66,66% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

Наставник српског језика
за 55,55% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећим Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; 
да кандидат испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Проверу психофизичких способ-

ности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за запошљавање, само за 
кандидате који буду испуњавали услове кон-
курса. Уз пријаву на конкурс доставити доказе 
о испуњавању услова: оригинал или оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању 
(фотокопија-не старија од 6 месеци оверена 
од надлежног органа), као доказ да су верне 
оригиналу; оригинал или оверену копију уве-
рења о држављављанству Републике Србије 
(фотокопија-не старија од 6 месеци оверена 
од надлежног органа), као доказ да су верне 
оригиналу; лекарско уверење (оригинал или 
оверена фотокопија-не старија од 6 месеци) 
подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања-прибавља установа по 
службеној дужности. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Директор школе доноси одлуку о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана добијања 
мишљења органа управљања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 022/755-006.

с У б о т и ц а

уНИвЕРзИТЕТ у Новом САду 
ЕКоНомСКИ ФАКуЛТЕТ у 
СуБоТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11
тел. 024/628-089

Објављује конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа, за:

Сарадник у звању асистент за 
ужу област маркетинг
на одређено време од три године

Сарадник у звању асистент 
за ужу област Рачуноводство, 
анализа и ревизија
на одређено време од три године

Сарадник у звању асистент за 
ужу област општа економска 
теорија
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија или 
магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 08,00.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандида-
ти треба да испуне и друге услове прописа-
не одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07, 97/08 и 
44/10), Статутом Факултета, Правилником о 
избору наставника и сарадника на Економ-
ском факултету у Суботици. Пријаве канди-
дата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, 
у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Уз пријаву приложити: биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверен пре-
пис диплома, списак радова и саме радове. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ош „вЛАдИмИР НАзоР“
24213 Ђурђин, Владимира Назора 43
тел. 024/768-035

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене са функције

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог образо-
вања, и то према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима-лекарски преглед 
(пре закључивања уговора о раду), посе-
довање држављанства Републике Србије, 
неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказ прибавља школа), 
психофизичка способност за рад са децом и 
ученицима (врши надлежна служба за запо-
шљавање). Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблагов-
ремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављан-
ству), оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању. Одлу-
ку о избору кандидата директор ће донети 
у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Пријаве слати на адре-
су школе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 024/768-035.

ош „СТАРИ КовАЧ ЂуЛА“
24340 Стара Моравица, Маршала Тита 29
тел. 024/741-026

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: I степен стручне спреме, да 
има општу здравствену способност, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити: 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење или диплому о сте-
ченом образовању - све у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Доказ о општој здрав-
ственој способности доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ из члана 120 
став 1 тачка 3) ЗОСОВ-школа ће прибавити 
по службеној дужности од МУП-а, за изабра-
ног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разматрати.

ош „ЈовАН мИКИЋ“
24000 Суботица, Саве Ковачевића 16
тел. 024/548-092

Професор математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописа-
них чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба 
да има одговарајуће високо образовање, а 
у свему према Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС“, бр. 
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 
2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/2010). 
Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши служба за 
запошљавање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, уверење о 
држављанству. Пријаве на конкурс слати на 
адресу школе. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ш а б а ц

мЕдИЦИНСКА шКоЛА 
„др АНдРА ЈовАНовИЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175
факс: 015/342-177

Професор филозофије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије, дипло-
мирани филозоф. Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада из предмета 
Филозофија може да изводи и професор 
филозофије и социологије.

Професор социологије
са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије, односно 
дипломирани социолог; професор филозо-
фије и социологије; дипломирани полити-
колог наставни смер; дипломирани полит-
иколог за друштвено-политичке односе. 
Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Социологија може да 
изводи и професор социологије и филозо-
фије; професор марксизма.

Професор естетике и 
декоративне козметике
са 9% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани сликар, академски 
сликар, професор ликовних уметности; про-
фесор примењених уметности; дипломира-
ни сликар-сценограф.

ОСТАЛО: Општи услови за заснивање рад-
ног односа у школи прописани су чл. 8, 120, 
130 и 132 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011). Посебни услови кон-
курса утврђени су одредбама Правилника о 
врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), 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 способности за 
рад са децом и ученицима-не старије од 6 

месеци. Право учешћа на конкурсу има кан-
дидат који није осуђен правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање и давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, о чему ће школа прибави-
ти доказе по службеној дужности од СУП-а, 
за изабраног кандидата. Доказ о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се при закључивању 
уговора о раду, а проверу психофизичких 
способности са рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошља-
вање, применом стандардизованих посту-
пака, а пре доношења одлуке о избору. На 
психофизичку проверу биће упућени само 
они кандидати који уђу у ужи избор. Нео-
верене фотокопије наведених докумената 
неће бити разматране. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ош „СТоЈАН НовАКовИЋ“
15000 Шабац, Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник техничког и 
информатичког образовања
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: одговарајуће образовање, 
односно да поседују VII степен стручне 
спреме, у складу са чл. 8 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 
3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 8/2008, 
9/09, 3/10); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ прибавља изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ прибавља установа), држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да 
доставе следећа документа: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горенаведену адресу.
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ош „мАЈуР“
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник математике
са 40% радног времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 
запослене одсутне по основу 
породиљског одсуства-нега детета

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку
на одређено време, најдуже до 
31.08.2012. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене чл. 8 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011), као и 
услове утврђене Правилником о врсти и сте-
пену стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 
доказ о одговарајућем образовању (ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе), 
уверење о држављанству. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ош „ЈАНКо вЕСЕЛИНовИЋ“
15000 Шабац, Карађорђева 48
тел. 015/343-411, 341-025

Помоћни радник
за рад у ИО Жабар

Помоћни радник
за рад у ИО Церовац II

Помоћни радник
за рад у ИО Јеленча

Наставник хемије
за рад у матичној школи у 
Шапцу, са 70% радног времена, 
на одређено време до повратка 
радника са места директора школе, 
а најдуже 4 године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи за кандидате за помоћне 
раднике (према Правилнику о организацији 
и систематизацији послова у установи) и 
фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању за наставнике и струч-
не сараднике по чл. 8 став 2 тачка 1 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), а 
сходно Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник-Просветни гласник РС“, 
бр. 6/96 до 3/2010); оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије.

У ж и ц е

ИСПРАвКА КоНКуРСА 
уЧИТЕљСКИ ФАКуЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/531-952

Конкурс објављен 21.03.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за радно 
место: асистент за ужу научну област 
Методика наставе српског језика и 
књижевности, на одређено време од 3 
месеца, исправља се и гласи: асистент 
за ужу научну област Методика наста-
ве српског језика и књижевности, на 
одређено време од 3 године. У осталом 
делу конкурс је непромењен.

музИЧКА шКоЛА 
„воЈИСЛАв ЛАЛЕ 
СТЕФАНовИЋ“
31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат који конкурише мора 
испуњавати услове прописане чланом 8 
став 2 и чланом 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће високо образовање из члана 8 
став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања за наставника ове врсте 
школе и подручја рада (култура, уметност 
и јавно информисање), за педагога и пси-
холога; да има дозволу за рад (лиценцу, 
односно положен стручни испит); најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс поднесе 
следећу документацију: биографске подат-
ке са кретањем у служби са широм радном 
биографијом и евентуалним прилозима 
којима доказује своје стручне, организа-
ционе, педагошке и друге способности; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију лиценце 
за наставника, педагога или психолога 
(уверења о положеном стручном испиту); 
потврду да има најмање пет година рада у 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег (висо-
ког) образовања; уверење о држављанству 
Републике Србије; друга документа која 
могу послужити приликом доношења одлу-
ке о избору. Доказ о испуњености усло-
ва који се односе на психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 

ученицима (уверење о здравственом стању) 
доставља кандидат који је Одлуком Школ-
ског одбора изабран за директора школе, у 
року од 5 дана од дана доношења одлуке. 
Доказ о испуњености услова да кандидат 
није осуђиван, из става 2 тачка 4-прибавља 
школа пре доношења одлуке о избору. Кан-
дидат изабран за директора школе дужан 
је да у року и под условима прописаним 
Законом о основама система образовања и 
васпитања или другим актом који пропише 
министар просвете положи испит за дирек-
тора школе. Рок за подношење пријаве је 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаву на конкурс са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу 
школе или лично, радним даном у времену 
од 08,00 до 11,00 часова; број телефона 
за информације: 031/512-722. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Учесници конкурса биће обавештени 
о резултатима конкурса у року од 8 дана од 
дана доношења одлуке о избору.

ош „ПЕТАР ЛЕКовИЋ“
31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Професор физике
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих 
услова испуњава и посебне услове пропи-
сане чл. 8 и 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања и одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. 
Поред пријаве на конкурс, кандидати тре-
ба да доставе оверене фотокопије докуме-
ната којима доказују да испуњавају услове 
конкурса. Пријаве слати на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ош „НАдА мАТИЋ“
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб
тел. 031/517-589

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
одсутног радника, за рад у ИО 
Гостиница

Наставник музичке културе
са 25% радног времена, на 
одређено време до 31.08.2012. 
године, за рад у ИО Гостиница

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држављанству РС. 
Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 031/517-589.

Наука и образовање
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мЕдИЦИНСКА шКоЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694

Наставник за стручне 
предмете за образовни 
профил фармацеутски 
техничар (теорија, вежбе, 
блок настава)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специја-
листа за одређену групу предмета или дип-
ломирани фармацеут.

Наставник за стручне 
предмете за образовни 
профил лабораторијски 
техничар (теорија, вежбе, 
блок настава)
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
опште услове предвиђене Законом о раду и 
посебне услове предвиђене чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Пријаву, CV и одговарајућу докумен-
тацију (доказ о стручној спреми и уверење 
о држављанству у оригиналу или оверену 
фотокопију) доставити на адресу школе. 
Контакт телефони: 031/3512-694-централа, 
031/3500-531-секретар школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

в а љ е в о

ош „дИмИТРИЈЕ ТуЦовИЋ“
14226 Јабучје
тел. 014/74-014

директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседо-
вање одговарајућег високог образовања из 
члана 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена 
мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке 
струковне студије - у складу са Законом о 
високом образовању или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), за наставника основне школе; педаго-
га или психолога; поседовање дозволе за 
рад (лиценце); да испуњава услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама сит-
стема образовања и васпитања; најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Пошто је ово 
конкурс који је поновљен због тога што 
Школски одбор није донео одлуку о избо-
ру директора на претходно расписаном кон-
курсу, за директора школе може да буде 
изабран и наставник који уз испуњеност 
осталих услова има одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 

образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или више 
образовање) и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Кандидати са одговарајућим обра-
зовањем из члана 8 став 2 и кандидати са 
одговарајућим образовањем из члана 8 став 
3 наведеног закона на овом конкурсу су рав-
ноправни. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Уз пријаву на конкурс 
приложити: доказ о држављанству (извод 
из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; радну биогра-
фију; оквирни план рада за време мандата; 
доказе о поседовању организациониих спо-
собности (необавезно).

ош „воЈводА мИшИЋ“
14207 Пецка, Краља Петра 50
тел. 014/455-109

директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђе-
них законом, кандидат треба да испуња-
ва и следеће посебне услове: за директо-
ра школе може бити именовано лице које 
има високо образовање на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) 
или основне студије у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. годи-
не, као и лиценцу за наставника, педагога 
или психолога; најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат, после доношења одлуке о 
избору, а пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву доставити и доказе о испуњености 
услова конкурса (у оригиналу или оверену 
фотокопију), односно биографске податке 
и кратак прглед кретања у служби, као и 
друге прилоге којима доказује своју струч-
ност, организационе и друге квалитете. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања.

оСНовНА шКоЛА 
„ПРоТА мАТЕЈА НЕНАдовИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник српског језика
са 94% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Голој Глави

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, за рад 
у матичној школи и издвојеним 
одељењима у Голој Глави, Бабиној 
Луци, Котешици и Јошеви, на 
одређено време до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наве-
деном занимању и остали законом пропи-
сани услови сходно члану 8 и члану 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), као и услови предвиђени Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: доказ о 
стеченој стручној спреми, уверење о држа-
вљанству РС и извод из матичне књиге рође-
них. Проверу психофизичких способности 
кандидата, као доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, врши надележна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, а лекарско 
уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду. Потврду да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична 
дела прописана чланом 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и 
васпитања-прибавља установа. Сви докази 
се достављају у оригиналу или у овереној 
фотокопији, а уверења не могу бити старија 
од 6 месеци.

ош „мИЛАН муњАС“
14210 Уб, Вука Караџића 25
тел. 014/411-837

Наставник информатике и 
рачунарства
са 20% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање и врста струч-
не спреме у складу са чланом 8 став 2 тач. 1 
и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 7/86...до 3/10). Кандидат тре-
ба да испуњава услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених. 
Лекарско уверење прилаже кандидат који 
буде примљен у радни однос и доставља се 
пре закључења уговора. Уверење о испуње-
ности услова из члана120 став 1. тачка 3) 
ЗОСОВ-школа прибавља по службеној дуж-
ности. У току трајања поступка одлучивања 
о избору, директор врши ужи избор канди-
дата које упућује на проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошља-
вање. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“.

Наука и образовање

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла
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ош „СЕСТРЕ ПАвЛовИЋ“
14246 Белановица, Вука Караџића 27
тел. 014/89-118, 89-116

Помоћни радник-спремачица
за рад у издвојеном одељењу 
Пољанице

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова 
предвиђених законом треба да испуњава 
и посебне услове за пријем у радни однос 
из чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009 и 52/2011) и члана 48 Правилника 
о организацији и систематизацији радних 
места у школи. Уз пријаву кандидат дос-
тавља документацију о испуњености горе-
наведених услова: оригинал или овере-
ну фотокопију сведочанства о завршеном 
основном образовању и васпитању и ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије-не старије 
од шест месеци. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ПРЕдшКоЛСКА уСТАНовА 
дЕЧИЈИ вРТИЋ „НЕвЕН“
14242 Мионица, Др Вишића бб
тел. 014/3421-039

директор
на период од четири године

УСЛОВИ: васпитач, педагог, психолог и 
стручни сарадник који је стекао осгова-
рајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године; лиценца за васпитача, педагога, 
психолога и другог стручног сарадника, нај-
мање пет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, обука и 
положен испит за директора; васпитач који 
је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање; лиценца за васпитача, педаго-
га, психолога и другог стручног сарадника, 
најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, обука 
и положен испит за директора. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
доказе: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, потврду о радном 
искуству, уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело наве-
дено у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(прибавља установа).

в ра њ е

ош „ЂуРА ЈАКшИЋ“
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79
тел. 013/891-130

Наставник географије
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуња-
ва и следеће услове: да има одговарајуће 
образовање за наставника географије 
предвиђено Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 
4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010), односно да је професор 
географије; професор географије и исто-
рије; дипломирани географ; дипломирани 
географ-просторни планер.

Наставник грађанског 
васпитања
са 15% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: да има одго-
варајуће образовање за наставника грађан-
ског васпитања предвиђено Правилником 
о врсти стручне спреме наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из избор-
них програма у основној школи („Службени 
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 27/87 
и 1/89 и „Службени гласник РС-Просвет-
ни гласник“, бр. 4/2003, 10/2004, 3/2005, 
9/2005, 4/2007, 17/2007, 1/2008, 6/2008, 
8/2008, 4/2009 и 3/2010), односно да је про-
фесор педагогије; дипломирани педагог, 
општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог-психолог; 
професор психологије; дипломирани пси-
холог, општи смер или смер школске пси-
хологије; дипломирани школски психолог-
педагог; дипломирани школско-клинички 
психолог; професор историје; професор 
историје и географије; професор страних 
језика; дипломирани социјални радник, 
са положеним стручним испитом, односно 
испитом за лиценцу у области образовања; 
лица која испуњавају услове за наставника 
српског језика из члана 3 тачка 1 Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; дип-
ломирани педагог. Наведена лица могу да 
изводе наставу уколико су савладала про-
грам обуке за извођење наставе из пред-
мета Грађанско васпитање за одговарајући 
разред, који организује Министарство про-
свете и спорта или организација коју овла-
сти Министарство просвете и спорта.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поред краће биографије доставе у оригина-
лу или у овереном препису/фотокопији сле-
дећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству-не 
старије од шест месеци; диплому или уве-
рење о стеченој стручној спреми и (само за 
наставника грађанског васпитања): доказ 
о савладаном програму обуке за извођење 
наставе из предмета Грађанско васпитање 
за одговарајући разред, који организује 

Министарство просвете и спорта или орга-
низација коју овласти Министарство про-
свете и спорта. Доказ о неосуђиваности 
прибавља школа службеним путем. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат по коначности одлуке о избору кан-
дидата, а пре закључења уговора о раду. 
Директор врши ужи избор кандидата који 
испуњавају све услове конкурса које у року 
од 8 дана од дана истека рока за подноше-
ње пријава упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће 
бити благовремено обавештени од стране 
школе. У року од 8 дана од добијања резул-
тата провере директор прибавља мишљење 
школског одбора. Директор доноси одлуку 
о избору кандидата у року од осам дана од 
добијања мишљења школског одбора. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на 
конкурс са траженом документацијом могу 
се поднети лично или поштом, на горенаве-
дену адресу.

в р ш а ц

оСНовНА шКоЛА 
„ЈовАН СТЕРИЈА ПоПовИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, из чл. 8 став 
2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), и то: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) у складу са Законом 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 
и 97/08), а 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, дозвола за рад (лиценца), 
обука и положен испит за директора уста-
нове и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да кан-
дидат испуњава услове прописане чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биогра-
фију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о раду у 
области образовања; уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита 

Наука и образовање

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи
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или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (при-
бавља школа); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избо-
ру. Докази о испуњавању услова конкурса 
који немају трајни карактер не могу бити 
старији од 6 месеци. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“, препорученом поштом или 
лично, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора“. Пријаве се достављају на горе-
наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Ближа 
обевештења могу се добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 013/865-333.

З а ј е Ч а р

ош „ЂуРА ЈАКшИЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 466-317

Наставник физике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Услови у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпита-
ча и стручног сарадника који изводе наставу 
физике у основној школи.

Наставник музичке културе
за 35% радног времена, на 
одређено време до повратка 
раднице са породиљског боловања

УСЛОВИ: Услови у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, васпита-
ча и стручног сарадника који изводе наставу 
музичке културе у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава усло-
ве из члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс, кандидат треба да достави и оверене 
фотокопије докумената којима доказује да 
испуњава услове конкурса (диплому о сте-
ченом стручном образовању, уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге 
рођених). Доказ о неосуђиваности приба-
вља школа. Доказ да је кандидат психички, 
физички и здравствено способан за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова слати на адресу шко-
ле, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити на горенаведене бројеве 
телефона и у служби школе.

З р е њ а н и н

оСНовНА шКоЛА 
„др АЛЕКСАНдАР 
САБовљЕв“
23203 Ечка, Маршала Тита 46

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа. Кандидат треба да испуњава 
услове утврђене чланом 24 став 1, чланом 
25 и чланом 26 Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009), чланом 
120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у школи. Уз прија-
ву на конкурс приложити: оверену фотоко-
пију сведочанства, оверену фотокопију уве-
рења о држављанству. Извештај из казнене 
евиденције МУП-а прибавља школа. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. 
Приложене оверене копије се не враћају. 
Рок за подношење пријава са доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве доставити на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Контакт телефон: 023/881-018.

ош „БРАНКо РАдИЧЕвИЋ“
23217 Александрово, Николе Тесле 29
тел. 023/817-702

директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 12/09), односно да има одго-
варајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење и 97/08), 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава услове прописане 
одредбом члана 59 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања, односно 
да има одговарајуће образовање за настав-
ника школе за које конкурише, педагога и 
психолога; да кандидат поседује дозволу за 
рад; савладану обуку и положен испит за 
директора установе (до расписивања кон-
курса Правилник о начину и поступку пола-
гања испита за директора није прописан, те 
ће кандидат који буде изабран бити у обаве-
зи да исти положи у року од годину дана од 
ступања на дужност); најмање пет година 
радног искуства на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да испуњава услове прописа-
не чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс доставити: биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију уверења о положеном 

стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, фотокопију уверења о држављанству-
издато у последњих шест месеци, потврду 
установе о радном стажу у области обра-
зовања и васпитања. Школа по службеној 
дужности прибавља за кандидате подат-
ке из казнене евиденције. Лекарско уве-
рење доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Наука и образовање

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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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

Да ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане накДа ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане нак-
наде до пензије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу наде до пензије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу 
по истеку тог периода бити пензионер и како ће се моја пензија обрачунапо истеку тог периода бити пензионер и како ће се моја пензија обрачуна-
вати, нарочито те последње две године са накнадом?вати, нарочито те последње две године са накнадом?
О праву на новчану накнаду решава се на основу захтева странке, у складу са правилима О праву на новчану накнаду решава се на основу захтева странке, у складу са правилима 
општег управног поступка. Услови и начин за остваривање права прописани су Законом о општег управног поступка. Услови и начин за остваривање права прописани су Законом о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености. Право на новчану накнаду у трајању од запошљавању и осигурању за случај незапослености. Право на новчану накнаду у трајању од 
24 месеца могу остварити лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на 24 месеца могу остварити лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на 
пензију недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигупензију недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигу-
рању. Услови се процењују према важећим прописима, којима се уређују права из пензијског рању. Услови се процењују према важећим прописима, којима се уређују права из пензијског 
и инвалидског осигурања на дан признавања права на новчану накнаду, али исто не предстаи инвалидског осигурања на дан признавања права на новчану накнаду, али исто не предста-
вља гаранцију од евентуалне измене услова за остваривање права на пензију.вља гаранцију од евентуалне измене услова за остваривање права на пензију.
Дакле, уколико се измене ПИО прописи, примењиваће се од дана ступања на снагу, па неко Дакле, уколико се измене ПИО прописи, примењиваће се од дана ступања на снагу, па неко 
ко је сматрао да му недостаје 22 месеца до пензије, неће успети да оде ни у оквиру признатих ко је сматрао да му недостаје 22 месеца до пензије, неће успети да оде ни у оквиру признатих 
24, него ће му требати још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се одно24, него ће му требати још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се одно-
си на обрачун пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалидског си на обрачун пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалидског 
осигурања.

Као технолошки вишак остала сам без посла и пријавила се на евиденцију НСЗ. ГодиКао технолошки вишак остала сам без посла и пријавила се на евиденцију НСЗ. Годи-
ну дана сам примала новчану накнаду, а по истеку тог периода засновала сам радни ну дана сам примала новчану накнаду, а по истеку тог периода засновала сам радни 
однос. Радила сам седам месеци, па сам имала прекид од четири дана, а сада сам однос. Радила сам седам месеци, па сам имала прекид од четири дана, а сада сам 
поново у радном односу. У фебруару 2012. пуним тридесет и три године радног стапоново у радном односу. У фебруару 2012. пуним тридесет и три године радног ста-
жа. Да ли имам право, у случају губитка посла, да будем на евиденцији НСЗ док не жа. Да ли имам право, у случају губитка посла, да будем на евиденцији НСЗ док не 
стекнем услов за одлазак у пензију? Да ли прекид од четири дана представља неку стекнем услов за одлазак у пензију? Да ли прекид од четири дана представља неку 
препреку у остваривању тог права? препреку у остваривању тог права? 
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да право на Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да право на 
новчану накнаду може остварити лице коме је престало осигурање по једном од основа које новчану накнаду може остварити лице коме је престало осигурање по једном од основа које 
предвиђа закон, ако је било осигурано 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих предвиђа закон, ако је било осигурано 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 
18 месеци од дана престанка осигурања и ако захтев за новчану накнаду поднесе у зако18 месеци од дана престанка осигурања и ако захтев за новчану накнаду поднесе у зако-
ном прописаним роковима. Приликом признавања новог права, у стаж осигурања за новчану ном прописаним роковима. Приликом признавања новог права, у стаж осигурања за новчану 
накнаду не урачунава се стаж за који је раније већ остварена новчана накнада, осим у случају накнаду не урачунава се стаж за који је раније већ остварена новчана накнада, осим у случају 
када лицу недостаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на када лицу недостаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на 
старосну пензију. Напомињемо да се услови за пензију, који се односе на стаж осигурања, а старосну пензију. Напомињемо да се услови за пензију, који се односе на стаж осигурања, а 
које прописује Закон о пензијском и инвалидском осигурању, мењају у наредним годинама, које прописује Закон о пензијском и инвалидском осигурању, мењају у наредним годинама, 
тако да ће услов за пензију 2012. године за жене бити 53 године живота и 35 година стажа тако да ће услов за пензију 2012. године за жене бити 53 године живота и 35 година стажа 
осигурања, 2013. године 53 године и 4 месеца живота и 35 година и 4 месеца стажа, а 2014. осигурања, 2013. године 53 године и 4 месеца живота и 35 година и 4 месеца стажа, а 2014. 
године 53 године и 8 месеци живота и 35 година и 8 месеци стажа. Од дана престанка радног године 53 године и 8 месеци живота и 35 година и 8 месеци стажа. Од дана престанка радног 
односа утврђује се да ли ће лице у наредне две године моћи да оствари право на старосну 
пензију. Ако у фебруару 2012. године навршите 33 године стажа, за две године, у фебруару 
2014. године, навршићете 35 година стажа, а услов за пензију стећи ћете тек у октобру 2014. 
године, односно по истеку две године, из чега произилази да немате услов за признавање 
права у трајању од 24 месеца.
Наравно, Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа да право на пензију може Наравно, Закон о пензијском и инвалидском осигурању предвиђа да право на пензију може 
остварити жена када наврши 60 година живота и 15 година стажа. Како нисте доставили остварити жена када наврши 60 година живота и 15 година стажа. Како нисте доставили 
податке о годинама живота, у нашем одговору обрадили смо услове који се односе на стаж податке о годинама живота, у нашем одговору обрадили смо услове који се односе на стаж 
осигурања.

Да ли је допунски рад законски регулисан и да ли за допунски рад треба доставити Да ли је допунски рад законски регулисан и да ли за допунски рад треба доставити 
пријаве Е1 и Е3?пријаве Е1 и Е3?
Чланом 202 Закона о раду прописано је да запослени који ради са пуним радним временом Чланом 202 Закона о раду прописано је да запослени који ради са пуним радним временом 
код послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а најкод послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а нај-
више до 1/3 пуног радног времена. Уговором о раду утврђује се право на новчану накнаду и више до 1/3 пуног радног времена. Уговором о раду утврђује се право на новчану накнаду и 
друга права и обавезе по основу рада, што значи и да се врши пријава на обавезно социјално друга права и обавезе по основу рада, што значи и да се врши пријава на обавезно социјално 
осигурање.

УСЛОВ ЗА ОДЛАЗАК 
У ПЕНЗИЈУ
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«Недавно сам завршила фармацеутску школу и сада 
крећем у потрагу за радним ангажманом и првим искуством 
у свету рада. Веома сам задовољна разговорима на данашњем 
Сајму, а нарочито су ме заинтересовали послови које нуди ком-
панија Хемофарм, јер би ми то дало прилику да радим у стру-
ци. Такође, очекујем много и од нових фабрика које се граде 
у нашем технолошком центру“, прича деветнаестогодишња 
Марија, једна од учесница данашњег Сајма запошљавања у 
Вршцу. За незапослена лица сајмови су јединствена прилика - 
кандидатима је омогућен непосредан контакт са послодавцем, 
што је најбољи начин за личну презентацију. Интересовање, 
пре свих младих Вршчана, оправдало је очекивања организа-
тора. Сајам је посетило око хиљаду људи, а послодавци ће има-
ти пуне руке посла како би прегледали више стотина предатих 
биографија и изабрали најбоље кандидате. На Сајму у Вршцу 
послодавци су понудили и радна места и за особе са инвалиди-
тетом, а представљен је и пројекат „Једнаке могућности“.

„Сајмови запошљавања представљају модеран и успешан 
облик повезивања послодаваца и кандидата за посао. Увек је 
добро када на једном месту имамо понуђена радна места за 
различите кадрове. Данас је 38 послодаваца из Вршца и око-
лине понудило око 180 прилика за запошљавање. Охрабрује 
чињеница да је су најтраженији занати и производна зани-
мања. Раст производне делатности ће допринети бржем еко-
номском развоју овог краја Србије“, рекао је Дејан Јовановић, 
директор Националне службе за запошљавање, отворивши 
Сајам запошљавања у Вршцу, који Филијала Националне служ-
бе организује десету годину за редом.

Вршац је град са повољном гео-стратешком позицијијом 
и развијеном путном и комуналном инфраструктуром, што га 
чини динамичним центром привредних активности. Такође, 
Вршац спада у градове од посебног интереса, јер је стопа неза-
послености изузетно висока, па ће дупли подстицаји свакако 
помоћи да се незапосленост и демографско пражњење у овом 
граду смањи.

„Опредељености локалне самоуправе је да ствара услове 
за подизање индустријских погона и упошљавање квалифи-
кованих, пре свега младих људи. Без нових инвестиција нема 
нових радних места. Уз помоћ СИЕПЕ и Националне службе за-
вршена је изградња Технолошког парка и отпочело запошља-
вање Вршчана. Већ је осам фирми потписало уговор и планира 
да гради своје погоне. Посебно радује чињеница да Фрезенијус 
медикал кер долази код нас, што ће отворити око 1000 нових 
радних места“, рекао је председник општине Вршац Чедомир 
Живковић и позвао инвеститоре да дођу у Вршац где су услови 
за изградњу нових погона најповољнији у земљи. Он је подсе-
тио да је у плану и изградња северне индустријске зоне.

Сајмови запошљавања отварају могућност компанијама 
да потенцијалним кандидатима на прави начин представе 
своје пословање, као и могућности за запошљавање, напредо-
вање и усавршавање. На овим манифестацијама редовно учес-
твују послодавци који имају потребу за већим бројем радника, 
јер им је процес избора знатно олакшан присуством великог 
броја кандидата различитих струка и занимања, уз подрш-
ку сарадника НСЗ. Тако, на пример, компанија Сербита Схоес, 
која је кориситила програм СИЕПА за запошљавање радника 
у фабрици у Вршцу, на овом Сајму тражи 25 шивача и кројача. 
На другој страни предузеће Технолошки парк прикупља био-

графије заинтересованих Вршчана ради израде базе кандида-
та која ће бити полазна основа за запошљавање. По речима ди-
ректора Технолошког парка Зорана Томића, највише шанси за 
запошљавање ће имати фармацеутска и хемијска занимања. 
Он је позвао грађане да буду проактивни, оставе своју радну 
биографију у базу података како би повећали своје шансе за 
запошљавањем и будућим послодавцима олакшали селекцију.

Заменик директора СИЕПЕ Горан Џафић је нагласио да је 
нови Технолошки парк у Вршцу резултат одличне сарадње др-
жавних институција и локалне самоуправе.

„Наша агенција је учинила све да привуче домаће и стране 
инвеститоре у Вршац који захваљујући доброј инфраструктури 
нуди одличне услове пословања. Национална служба је ту да 
помогне да прави кандидати дођу до посла и добију компетен-
ције које одговарају захтевима компанија“, подсетио је Џафић.

Виноградарство, занатство, трговина и фармацеутска и 
кондиторска индустрија представљау окосницу привредног 
живота овог краја, а велика се пажња поклања привлачењу 
страних инвестиција и развоју духа предузетништва. Како би 
помогли привредницима овог краја да што више унапреде своју 
делатност и запосле што већи број људи, директор Националне 
службе за запошљавање Дејан Јовановић и заменик директора 
Агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) Горан 
Џафић, представили су им на Округлом столу програме својих 
институција намењене подстицању запошљавања. Предузет-
ници су на тај начин добили прилику да из прве руке дођу до 
неопходних информација, али и да изложе проблеме који коче 
њихово пословање. Само заједничким напорима и непосред-
ном сарадњом привреде, локалне самоуправе и републичких 
институција може се доћи до унапређења привредног амбијен-
та и економије, закључак је учесника Округлог стола.

Сајам запошљавања у Вршцу

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЗА  
НОВА РАДНА МЕСТА

Први дани пролећа донели су грађанима Вршца још једну значајну шансу да пронађу посао, али и да 
стекну више информација о понудама на тржишту рада и уједно се упознају са фирмама које послују у 

њиховом граду и новим Технолошким парком. Сајам запошљавања у Вршачком хотелу Србија је окупио 38 
послодаваца који су понудили око 180 слободних радних места
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Бела Црква својом живописном околином, предивним 
језерима, фасадама барокног стила, парковима, чу-
веним „Карневалом цвећа“, квалитетним винима и 
воћем привлачи многобројне туристе. Нажалост, мало 
је тога искоришћено и становници, пре свих млади, 

ове банатске вароши све више напуштају своје место и одлазе 
у веће градске центре као што је много развијенији суседни Вр-
шац. Незапослена је половина становништва, па се свака нова 
инвестиција у радно место дочекује са одобравањем.

Крајем прошле године у Белој Цркви је отворено италијан-
ско предузеће Pieffe Fashion. У овој компанији ће се производи-
ти мушка и женска конфекције која ће у прве две године бити 
пласирана на тржиште Италије, а касније и на тржиште Србије. 
Већ су успоставили сарадњу са великим италијанским брен-
довима какви су Valentino Fashion Group, Tonali spa, Marco Polo, 
Evolve, Max Mara, а преговарају са још пет познатих италијан-
ских модних кућа.

„Одлучили смо се да инвестирамо у Белу Цркву због бли-
зине Темишвара у којем је наша друга фабрика, али и због по-
вољних услова пословања. Такође, овај крај има традицију у 
текстилној индустрији, па нам је била доступна и добра база 
кадрова коју морамо да обучимо за рад са тешком конфек-
цијом. Уз међусобно стрпљење, али и помоћ Националне служ-
бе у обукама, мислим да ћемо доћи до квалитета неопходног за 
захтевно италијанско тржиште. Тренутно радимо на стратегији 
развоја производа као и програмима за представљање произ-
водних програма тржишту“, испричао је Андреа Франзосо, вла-
сник фирме директору Националне службе Дејану Јовановићу 
и заменику директора Агенције за страна улагања и промоцију 
извоза Горану Џафићу током њихове посете предузећу. Они су 
се у разговору упознали са пословањем, проблемима и плано-
вима компаније нарочито на пољу запошљавања.

Сада у компанији ради 100 радника, а планирано је запо-
шљавање укупно 250 радника у наредне три године и то махом 
шивача.

„Драго нам је да је текстилна индустрија оживела и да 
сада имамо халу испуњену вредним и задовољним радници-

ма. Ова интензивна грана индустрије је веома важна за мање 
развијене општине које имају проблем са високом стопом неза-
послености каква је Бела Црква. Запошљава велики број рад-
ника, пре свега жена, које у Србији теже долазе до посла. Зајед-
но са СИЕПОМ ћемо пратити развој овог извозно оријентисаног 
предузећа, јер Национална служба за запошљавање настоји да 
кроз финансијске и нефинансијске мере помогне људима који 
имају пословне планове да креирају нова радна места. Помоћи 
ћемо им у селекцији кадрова и обучићемо раднице које имају 
вољу и жељу да раде“, рекао је Дејан Јовановић, директор На-
ционалне службе за запошљавање.

Компанија Pieffe Fashion је једна од првих страних инвес-
тиција у Белој Цркви, а ускоро се очекује долазак још једне ком-
паније.

„Близина румунске границе је јако привлачна пре свега 
италијанским инвеститорима који своје фабрике желе да пре-
селе из Румуније. Како бисмо их привукли да дођу и инвести-
рају код нас морамо да сарађујемо. Бела Црква треба да следи 
пример Вршца и изгради индустријску зону са добром инфра-
структуром“, рекао је Горан Џафић, заменик директора СИЕПА.

Раднице не крију задовољство што након дугог периода 
незапослености у коме су биле приморане да обављају чак и 
тешке физичке послове сада имају прилику да раде и зараде 
за своје породице. Сандра Госта, инжењер текстила каже да је 
свака прилика за запошљавање у Белој Цркви драгоцена, по-
себно ако је у струци.

„Сваки почетак је веома тежак. Већина радница није има-
ла прилике да ради са тешком конфекцијом, па нам је потрбно 
мало времени да се уходамо. За сада је добро, услови рада су 
солидни и газда је испунио сва обећања. Надамо се да ће у бу-
дућности бити још боље“, рекла је Сандра.

Pieffe Fashion из Беле Цркве

РЕТКА, АЛИ ДРАГОЦЕНА 
ПРИЛИКА

Италијанско предузеће Pieffe Fashion је крајем прошле године инвестирало у изградњу погона за 
производњу конфекције у Белој Цркви у коме већ ради стотинак радника. У наредне три године планирано 

је запошљавање укупно 250 радника, махом жена
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У свечаној сали града Сомбора одр-
жана је целодневна радионица Пројекта 
локалног одрживог развоја Америчке 
агенције за међународни развој USAID. 
Радионици су присуствовали представни-
ци Националне службе за запошљавање, 
Канцеларије за младе Сомборског едука-
тивног центра, Канцеларије за локални 
економски развој, Развојне агенције града 
Сомбора, Удружења родитеља...

Пројекат локалног одрживог развоја 
је петогодишња иницијатива која има за 
циља да подржи дугорочни економски 
и друштвени развој заједница у Србији. 
У оквиру пројекта планирано је низ мера 
подршке партнерским локалним самоу-
правама на привлачењу инвестиција, стварању подстицајног по-
словног окружења, отварању нових радних места. С обзиром да 
се посебна пажња у пројекту поклања повећању конкурентности 
младих на тржишту рада и координација између свих релевант-
них инвестиција, Национална служба за запошљавање је пре-
зентовала стање кретања младих на тржишту рада на подручју 
Сомбора, Суботице и Кикинде и преглед активних мера политике 

запошљавања у претходној и у току те-
куће године.

У циљу унапређења услова за запо-
шљавање младих у оквиру Пројекта у са-
радњи са НСЗ, као и другим партнерима 
спроводиће се: истраживање тржишта 
и краткорочно предвиђање на тржишту 
рада, организовање обука за непостојеће 
компетенције и профиле, развој програма 
радних пракси за младе у приватном, а 
по потреби и јавном сектору, спровођење 
програма за подстицање предузетништва 
младих, подршка спровођењу Стратегије 

каријерног вођења и саветовања.
Пројекат ће радити кроз 12 међуопштинских партнерстава, 

од којих ће свако укључити три или више локалних заједница које 
имају заједничке развојне интересе. Информативне и тренинг ак-
тивности обављаће се кроз сарадњу са НСЗ, бизнис инкубаторима, 
канцеларијама за младе, каријерним центрима, удружењима пре-
дузетника, привредном комором и развојним агенцијама.

Тим Телекома Србија од средине марта је оснажен новим 
запосленима који су изабрани на јавном огласу за пријем 75 
стручњака у својим областима. Њихов долазак у компанију и по-
четак рада обележен је свечаним пријемом на којем су представ-
ници менаџмента, предвођени генералним директором Бранком 
Радујком, новим запосленима пожелели добродошлицу.  

Представљајући менаџмент, генерални директор Бранко 
Радујко, је изјавио да је Телеком Србија као одговорна компа-
нија значајно смањила број запослених у претходном периоду, 
а да никога није отпустила, као и да је, истовремено, успела да 
унапреди образовну и старосну структуру запослених.

„Уверен сам да су ови људи још једна гаранција да ће Теле-
ком Србија остати лидер на тржишту и главни покретач развоја 
целог ICT сектора у земљама у којима послује. Било је много из-
ванредних кандидата, али је број који смо могли да примимо био 
ограничен пословним планом компаније.“, нагласио је Бранко 
Радујко.

На јавни конкурс за 75 радних места пријавило се 4020 кан-
дидата. У процесу одабира, критеријуми за избор кандидата 
били су образовни профил који захтева специфично радно ме-
сто, ниво знања енглеског језика и информатичко знање, затим 
стручна знања, вештине као и одговарајуће искуство. Телеком 
Србија је по спроведеном поступку професионалне селекције 
одабрао најбоље сараднике који ће бити ангажовани на различи-
тим позицијама. Највећи број ангажован је у области економије, 
маркетинга, и информационо-комуникационих технологија, за-
тим у области људских ресурса, стратегије, интерне ревизије, као 
и на правним и логистичким пословима.

Телеком Србија расписао је јавни оглас у септембру прошле 
године. Након обављеног процеса регрутовања и селекције који 
се одвијао у неколико фаза, у складу са савременим искуствима у 
овој области, одабрани су кандидати који су сагласно потребама 
наше компаније процењени као најбољи.

USAID Пројекат локалног одрживог развоја 

УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

НОВИ СТРУЧЊАЦИ У ТИМУ 
ТЕЛЕКОМА СРБИЈА
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По програму самозапошљавања, по републичком и по 
покрајинскoм конкурсу, током 2011. године у Средњe-
банатском округу сопствени бизнис покренуло је 148 
лица. Најчешће је реч о фирмама из области услуга, за-
натства, трговине и производње. Структурално посма-

трано, бизнис чешће покрећу мушкарци, а када је реч о старости, 
заступљене су све старосне групе. Посебно интересантне су две 
фирме чије власнице су жене, а чија делатност је карактеристична 
за женско предузетништво – производња хране.

Млекара „Берберски“,
Породица Берберски поседује пољопривредно имање на 

коме су сви чланови домаћинства ангажовани. Коста Берберски 
брине о земљи и фарми крава, која броји 40 грла, од чега је 20 муз-
них крава. Његова супруга Добрила је уз финансијску помоћ по 
програму самозапошљавања средином прошле године отворила 
млекару. Такође, њихово се троје деце, поред задужења на имању, 
и кроз образовање определило за пољопривреду: старија кћи 
Ђурђинка је на студијама ветерине, води фарму, и брине о здра-
вљу животиња, млађа ћерка Вера запослена је на Вишој техничкој 
школи у Зрењанину и тренутно је на специјалистичким студија-
ма из области прехрамбене технологије. Најмлађи, син Славко, 
похађа први разред пољопривредне школе у Зрењанину, помаже 
оцу око тежих, физичких послова, и сестри Ђурђинки асистира у 
ветеринарским интервенцијама на фарми.

Добрила је 160.000 динара субвенције искористила за купо-
вину опреме за млекару, чији капацитет је 300 литара прерађеног 
млека дневно, од кога израђују сир у кришкама и ситни сир, и кај-
мак. Производи млекаре продају се на пијачној тезги у Зрењани-
ну. Специјалитет млекаре „Берберски“ је „парени сир“, ручне изра-
де, који се израђује и испоручује по наруџби. Пажљиво одабрана 
сировина је основа за сир, а од истог значаја је и технологија про-
изводње. С обзиром да је реч о производу ручне израде, важна је 
посвећеност женске чељади породице Берберски. Финални про-
извод представљају од сира формирани различити облици - киф-
лице, коцкице, мињончићи, ролат-колутићи... Сир је лаганог, ваз-
душастог укуса, уз различите додатке - вишања, маслина, сусама, 
саламе, мајонеза, сенфа... Поигравање додацима, зачинима, аро-
мама, је гастрономски тренд. Смеле комбинације укуса, обично 
слано-киселог, слатко-сланог, чине укус заокруженим.

Госпођа Берберски је, поред инструктивног семинара „Како 
да постанем предузетник“, похађала и специјалистички семинар 
за предузетнике у Филијали Зрењанин, одржан јесенас. Сматра 
корисним стечена знања, а у пракси је користила препоруке из 
„лекције“ посвећене маркетингу.  

Сендвичара „ Школарац“
Отварање сендвичаре „Школарац“ био је пун погодак, будући 

да у Елемиру, селу надомак Зрењанина,  није било објекта који би 
нудио брзу храну. „Школарац“ је, наравно, смештен тик уз основну 
школу „Светозар Марковић Тоза“. 

Славица Марјановић, по струци хемијски техничар, радила 
је у зрењанинској фабрици лекова „Југоремедија“. Када је остала 
без посла, у отварању сопствене фирме видела је највеће шансе 
за запослење. С обзиром на умањену радну способност, конкури-
сала је за средства за особе са инвалидитетом, и одобрена јој је 
субвенција у износу од 200.000 динара. Средства је користила за 
опремање радње, с обзиром да поседује расхладну витрину, алу-
минијумску радну плочу, мини-фрижидер, пекач за палачинке, 
роштиљ-пећ, апарат за топле сендвиче.

„Школарац“ је регистрован као угоститељска радња која нуди 
услуге припремања и послуживања хране. Деца свраћају по ужи-
ну пре или после школе, а нека, и пре и после школе! Конзумирање 
брзе хране добро је дошло и осталим становницима Елемера чији 
посао и дневне обавезе изискују овакву врсту оброка - запослени у 
установама (месна заједница, амбуланта и др), а увече онима који 
излазе у кафиће и дискотеке.

У радњи госпође Марјановић нуде се: сендвичи, роштиљ, 
пице, палачинке са слатким надевима, хладни и топли напици. 
Производи се разносе и на кућне адресе. Свеже намирнице, при-
према на лицу места, брза услуга, приступачне цене, адути су овог 
угоститељског објекта. Госпођа Марјановић планира проширење 
делатности, а тиме и богатију понуду. Током пролећа би требало 
да испред „Школарца“ буде постављена затворена тераса, која би 
радила и зими. Асортиман ће обогатити помфритом, тортиљама...

А. Штрбац

Развој предузетништва у Средњeбанатском округу

РАзвоЈ ПРЕдузЕТНИшТвА у 
СРЕдњEБАНАТСКом оКРуГу
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Просечни животни век у Европској унији све је дужи, 
а становништво све старије. Број особа старијих од 
60 година годишње се повећава за два милиона, два 
пута више него пре деценију или две. Већ наредне го-
дине радно становништво у ЕУ почеће да се смањује, 

а предвиђа се да ће до 2060. године на једну особу старију од 65 
година долазити само две радно способне (између 15 и 64 годи-
не), дупло мање него данас. Радно становништво у ЕУ издржава 
све већи број пензионера.

(Не)одрживост система
У таквим околностима, уз додатни притисак економске и 

финансијске кризе, постоји опасност да пензије не буду довољно 
високе и да се милиони људи нађу у сиромаштву у позним годи-
нама. Европска комисија сматра да још није касно да се то спре-
чи и протеклог месеца је објавила препоруке које би требало да 
побољшају одрживост система. Већа ограничења за превремени 
одлазак у пензију, усклађивање границе за пензионисање са 
продужењем животног века и успостављање поузданих приват-
них додатних пензионих осигурања само су неки од предлога 
Беле књиге.

За одрживост пензионих система значајан показатељ је и 
стопа економске зависности, односно однос броја пензионера и 
незапослених према запосленима. Уколико се оствари циљ стра-
тегије Европа 2020 о запослености од 75% у категорији станов-
ништва између 20 и 64 године, а додатни напредак се оствари до 
2050. године, стопа зависности ће се повећати са садашњих 65% 
на 79%. Уколико се не оствари тај амбициозан план ситуација ће 
бити још неповољнија. 

У извештају Комисије истиче се да је улог велики. Наиме, 
стари чине четвртину европског становништва, односно око 120 
милиона, све их је више, а основни извор примања им је пензија. 
Њихов приход у просеку је 94% просечних месечних примања. 
Ипак, и сада је око 22% жена старијих од 65 година изложено 
ризику од сиромаштва. Очекује се да ће приход европских пен-
зионера и даље опадати у односу на њихова примања током 
радног века. 

„И даље је могуће да обезбедимо одговарајуће пензије за 
будућност уколико се држимо обећања да ћемо спровести ре-
форме“, рекао је у Бриселу европски комесар за запошљавање, 
социјална питања и инклузију Ласло Андор. Исткао је да бејби 
бум генерација одлази у пензију и да мање младих улази на тр-
жиште рада, али да је и даље могуће одговорити на те изазове. 

Андор је додао да је подизање прага за одлазак у пензију 
значајно, поготово узимајући у обзир да је истраживање Европс-
ке комисије Еуробарометар показало да би Европљани, уколико 
би имали праве услове, желели да остану на тржишту рада и 
након одласка у пензију.

Рад и након пензионисањa
 Европска комисија предлаже да се радни век продужи. 

Комисија нема надлежности за утврђивање прага за одлазак у 
пензију. Њен предлог зато се односи на ограничавање превреме-
ног одласка у пензију, изједначавање прага за мушкарце и жене 
и консултације са социјалним партнерима о ревизији прага за 
одлазак у пензију.

Комисија се позива на истраживање Еуробарометар према 
којем је 61% испитаника подржало замисао да се омогући рад 
и након прага за пензионисање. Међу предложеним мерама су 
укидање границе за обавезан одлазак у пензију, приступ учењу 
током целог живота, прилагођавање радних места за старије 
особе и развој могућности за продужени радни век. Међу пред-
лозима су и подстицај за запошљавање старијих радника и ук-
лањање препрека за стварање радних места за крај каријере.

Став Комисије је да се праг за одлазак у пензију мушкараца 
и жена мора изједначити. То је за сада учинило 14 земаља, а до 
2020. та мера је планирана за још пет земаља. 

Како Комисија наводи, поред тога што ће бити више радни-
ка који дуже раде, то изједначавање ће побољшати финансијску 
ситуацију жена, односно смањити разлике између полова у том 
погледу. 

Истиче се посебно да такве мере неће повећати проблем не-
запослености међу младима. Он се јавља због лоше економске 
ситуације, пропуста на тржишту рада и неприлагођености обра-
зовног система тржишту рада, наводи се у објашњењу Комисије. 

Пензиони системи у Европској унији

КАКО СПРЕЧИТИ СИРОМАШТВО 
БУДУЋИХ ПЕНЗИОНЕРА

Европска унија планира доношење прописа којима ће у земљама чланицама старосна граница за 
пензионисање бити аутоматски померана у складу са изменама у очекиваном животном веку. Рачуна се 
да би таквим повезивањем старосне границе и животног века расходи пензионог осигурања могли да се 

преполове. Комисија жели и да се драстично ограниче могућности за превремено пензионисање
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Статистика показује да је запосленост старијих већа у земљама 
у којима је и стопа запослених младих висока. 

Комисија препоручује и подстицање додатне приватне ште-
дње за пензију. Земљама чланицама се препоручује да пронађу 
начин да побољшају исплативост и сигурност додатним шема-
ма пензијског осигурања, као и једнк приступ тим фондовима 
за све. Посебну улогу треба да одиграју порески подстицаји и 
колективно преговарање. У том смислу, потребно је повећати 
информисаност потрошача, а неопходно је и осигурати да се 
сви извори пензија могу користити у било којој земљи чланици 
ЕУ. Европска комисија нема надлежност у одлучивању о пен-
зијском систему ЕУ. Она, међутим, може да усмери фондове за 
остваривање одређених циљева у области пензија, на пример за 
стварање услова за рад старијих радника, као и да утиче на боље 
усклађивање политика у окиру ЕУ. Када је реч о прописима, Ко-
мисија може да има утицај у свему што се тиче функционисања 
унутрашњег тржишта, на пример слободе коришћења пензија у 
било којој земљи ЕУ, као и по питањима дискриминације и заш-
тите права радника, здравља и безбедности.

Старосна граница у Србији
На крају октобра 2011. у Србији је било 1,57 милиона пен-

зионера што је тек нешто мање од 1,76 милиона формално за-
послених чији послодавци уплаћују доприносе. Просечна пен-
зија износи око 200 евра. Према процени Републичког завода за 
статистику, у 2010. је било 7,3 милиона становника, од чега скоро 
17% старијих од 65 година и 57% између 20 и 60 година. На једну 
особу старију од 65 долазе три између 20 и 60. Незапосленост 
је виша од 20%, наталитет низак. Према процени Међународног 
монетарног фонда издвајања за пензије су 2010. била око 14% 
бруто домаћег производа. 

Изменама закона током претходних година старосна гра-
ница за пензионисање мушкараца повећана је на 65, а за жене 
на 60 година. Током stand-by аранжмана са ММФ-ом Србија је 
2010. пооштрила услове за пензионисање, што је подразумевало 
повећање минималног радног стажа који је предуслов одласка 

у пензију, као и минимума година живота , а такође је сужена 
група послова који омогућавају бенефицирани радни стаж. 

ММФ је инсистирао да се изједначи старосна граница за 
мушкарце и жене, а било је и захтева да се граница повећа на 
67 година. Међутим, предлог је одбачен због огромног притиска 
синдиката и Партије уједињених пензионера Србије. Аргумент 
против је и да су жене у Србији поднеле већи терет транзиције и 
да им је квалитет живота значајно лошији у односу на мушкар-
це. Стручњаци за пензијски систем упозоравају да приликом 
пооштравања услова за пензионисање  треба имати на уму да у 
поређењу са грађанима ЕУ, Срби кратко живе. Очекивана дужи-
на живота за мушкарце у Србији  је 71,4  године, а за жене 76,6 
година. Када се Србија упореди са земљама које су се касније 
придружиле ЕУ, очекивано трајање живота за мушкарце отпри-
лике је на истом нивоу као код њих, али жене у Србији живе у 
просеку две године краће. Сем жена у Македонији, жене у Србији 
најкраће живе у поређењу са ЕУ–27, Хрватском и Црном Гором.

Праг за одлазак у пензију, као и удео пензија у бруто до-
маћем производу, није уједначен у ЕУ. На Малти је граница за 
одлазак у пензију 61 година за мушкарце и 60 за жене, што је 
слично као у Чешкој (62/60) и Летонији (62/62), док је у неколико 
земаља граница 65 за оба пола (Шпанија, Луксембург, Холан-
дија, Португалија, Немачка, Данаска. Кипар и Белгија). Многе 
земље већ имају планирана повећања за период до 2020, па и 
након тога, са повећањем на 67 и више.

Годишња издвајања на пензије крећу се од 6% бруто до-
маћег производа у Ирској до 15% у Италији. Пад запослености 
отежава исплату пензија из фондова који се финансирају при-
ходима од тренутно запослених. Међутим, ни фондови нису са-
вршено решење, будући да у кризи опада вредност имовине, па 
и повраћај новца. 

А.Б.



www.nsz.gov.rs

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