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ВРЕМЕ ЗА НОВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Социјална предузећа имаће убудуће бољи приступ тржишту 

капитала, јер је Европска комисија поједноставила процедуре за от-
почињање бизниса, што значи да ова предузећа неће зависити ис-
кључиво од државних буџета. Комисија је покренула и Иницијативу 
за социјални бизнис, која представља краткорочни план акција за 
стимулисање стварања и раста социјалних предузећа, која су до-
била приоритет у финансирању, у оквиру регионалне политике ЕУ. 
План Комисије је и да покрене социјалне инвестиционе фондове, што 
ће према очекивањима повећати прилив приватног капитала у ове 
фирме, посебно када се зна да у социјалној економији ради близу 11 
милиона људи. У Србији се током претходне године много разговара-
ло о могућностима и условима развоја социјалног предузетништва. 
Оваква врста радног ангажовања, сагласиле су се надлежне инсти-
туције у земљи, омогућиће брже укључивање на тржиште рада теже 
запошљивих категорија. На панелу, који је организовала Привредна 
комора Београда, истакнуто је да социјално предузетништво у Србији 
тренутно постоји, али у форми појединачних иницијатива. Како се о 
овој врсти предузетништва све више говори у медијима, већу попу-
ларност социјалних предузећа прати и мање јасна слика о томе шта 
тачно социјално предузеће јесте и чиме се оно бави. Из тих разлога 
представљени су и примери добре праксе, који показују да за социјал-
на предузећа у Србији, без обзира на све тешкоће, има шансе. 

У години која је иза нас, захваљујући активним мерама На-
ционалне службе за запошљавање до посла је дошло око 180.000 
незапослених. Највећи број људи запослен је у приватном сектору, 
а очекује се да он и у овој години буде генератор запошљавања. Ди-
ректор НСЗ Дејан Јовановић каже да ће фирме које имају између 10 и 
50 радника најчешће запошљавати нови кадар, а највише нових по-
слова ће бити у прерађивачкој и грађевинској индустрији. Прогнозе 
кажу да се у перспективи може очекивати развој занимања у области 
медија, културе и информисања (дизајн и продукција), економије и 
финансија, пословног саветовања, туризма, стоматолошких услуга, 
бањског лечења, естетске хирургије и ИТ сектора, а потражња за но-
вим занимањима зависиће и од најављених инвестиција у текстилну, 
машинску и прехрамбену индустрију. Измене Закона о финансирању 
локалне самоуправе, од октобра прошле године, омогућавају локал-
ним властима да располажу приходом од пореза на зараде, а та сред-
ства ће се користити и за ново запошљавање. Да су локалне власти 
на свим нивоима свесније чињенице да се у решавање проблема не-
запослености морају активно укључити, потврђује и чињеница да су 
са првим данима нове године Покрајинска влада Војводине и велики 
број општина у Војводини определили већа средства за програме за-
пошљавања. 

Независност, самосталност, разноликост пословних могућ-
ности, стални изазови, неке су од бројних предности бављења преду-
зетништвом. Са друге стране, то је тежак посао, у коме добру идеју 
и одабрано тржиште морају пратити предан рад, марљивост, истрај-
ност, стрпљење и самомотивација. Међу предузетницима-почетници-
ма у Средњобанатском округу, током 2011. године, од 140 новооснова-
них фирми 10 су регистровали млади до 24 године. Иако није нимало 
једноставно опстати на тржишту, порука људи са којима смо разгова-
рали је да је предузетништво добар избор, нарочито за младе који што 
пре желе да се осамостале и узму судбину у своје руке. 

Своју прилику за запошљавање млади могу да пронађу и у вели-
ким системима. Нову пословну годину ЈП „Електропривреда Србије“ 
започела је конкурсом за пријем високообразованих приправника у 
оквиру акције запошљавања „110 најбољих“. Конкурси за радна мес-
та су отворени у матичном предузећу и привредним друштвима ХЕ 
Ђердап, ХЕ Дринско-лимске, Термоелектране Никола Тесла, Рударски 
басен Колубара, ТЕ-КО Костолац, Панонске ТЕ-ТО, Електровојводина, 
Електродистрибуција Београд, Електросрбија, Југоисток и Центар.

 В.Пауновић



Како би олакшала приступ социјалних предузећа тр-
жишту капитала, Европска комисија је одлучила да 
поједностави процедуре за отпочињање бизниса, тако да 
социјална предузећа у ЕУ убудуће неће зависити претеж-
но од новца из државних буџета. Комисија је покренула 

и Иницијативу за социјални бизнис, која представља краткорочни 
план акција за стимулисање стварања и раста социјалних преду-
зећа, која су добила приоритет у финансирању, у оквиру регионал-
не политике ЕУ. 

Са око 90 милиона евра ЕУ ће помоћи отплату дуга и нова 
улагања социјалних предузећа. План Комисије је и да предложи 
регулаторни оквир за социјалне инвестиционе фондове, како би 
социјалним предузећима олакшала приступ приватном капита-
лу, чиме би се допринело расту броја радних места у социјалној 
економији, која запошљава око 11 милиона људи, што је 6 проце-
ната од укупног броја запослених.

У Србији се током протекле године много разговарало о мо-
гућностима развоја и подстицајима за социјално предузетништво. 
Треба издвојити конференцију у Београду, која је окупила зва-
ничнике из Италије, представнике Народне скупштине, држав-
не администрације и цивилног сектора из Србије, представнике 
међународних организација, социјалних предузећа и партнере на 
пројекту „Мрежа за развој социјалног предузетништва“.

Сви учесници конференције „Развој иновативног социјалног 
предузетништва: где и како основати социјална предузећа - лек-
ције из Србије и Европе“ организованој у оквиру пројекта „Мре-
жа за развој социјалног предузетништва“, који финансира ЕУ, а 
спроводи се у осам земаља Европе, сложили су се да је посебно 
значајно припаднике тешко запошљивих категорија укључити на 
тржиште рада, јер им то омогућава економску независност и ак-
тивно учешће у друштву. У тешко запошљиве категорије спадају 
младе особе, лица без квалификације или са ниским квалифика-
цијама и неадекватним знањима, жене, дугорочно незапослени, 
Роми и особе са инвалидитетом.

О теми социјалног предузетништва расправљало се и на 
округлом столу који је организовала Привредна комора Бео-
града. Панелисти су истакли да и поред неповољног правног и 
друштвено-економског оквира, социјално предузетништво у Ср-
бији тренутно постоји у форми појединачних иницијатива којима 
се проблеми незапослености и социјалне изопштености решавају 

у појединачним случајевима. Иако је тржиште рада још увек не-
довољно развијено и превише слабо да преузме улогу кључног 
чиниоца социјалне интеграције, све већу популарност социјалних 
предузећа прати и мање јасна слика о томе шта тачно социјално 
предузеће јесте и чиме се оно бави. Из тих разлога, представљени 
су и примери добре праксе социјалних предузећа у Србији, међу 
којима су „Еко бег“ и „Медијапан“.

Социјално предузеће „Еко бег“ производи модерне торбе од 
рециклираног материјала, а основни циљ је запошљавање дуго-
рочно незапослених жена старијих од 50 година. Шарене торбе, 
фасцикле и новчанике праве од билборда, тј. од ПВЦ фолије ко-
ришћене у бројним рекламним кампањама. Сарађују са домаћом 
банком која наручује кесе за своје конференције, али и са град-
ском управом, невладиним сектором и још неким фирмама.

„Медијапан“ је специфичан угоститељски објекат у Београду, 
са специјализованом кухињом и дефинисаном друштвеном пору-
ком. Једна од основних идеја пројекта је да својим целокупним де-
ловањем укаже да једнакост и разумевање међузависности људи 
унутар заједнице представљају основни предуслов прихватљивог 
квалитета живота. Издвајање дела профита за социјалне потребе 
део је шире мисије пројекта. 

Један од новијих пројеката у социјалном предузетништву 
је Иницијатива за одрживи развој „Мостови” из Крушевца, која 
окупља грађане и родитеље деце са сметњама у развоју. Реали-
зујући пројекат „Здрављем против сиромаштва”, удружење је ку-
пило имање на коме узгаја лековиту биљку аронију. Иницијатива 
је започела и изградњу еколошког села и припрема отварање со-
цијалног предузећа. Обучено је више од 40 незапослених у тех-
никама органског узгајања ароније. Удружење има 27 чланова, а 
број оних којима помаже далеко је већи. Ерсте фондација је проје-
кат наградила са 16.000 евра, што је удружење искористило за 
куповину имања и садница ароније. Имање се налази надомак 
Крушевца, у насељу Ломница, и на њему неће бити ни електрич-
не енергије, ни воде, већ ће копати бунар, поставити ветрењаче и 
соларне панеле, јер комплекс треба да буде самоодрживи систем.

План је да се омогући боравак деце и младих са инвалиди-
тетом у оквиру дневног боравка за децу са сметњама у развоју. 
Иницијатива је почела и са изградњом објекта „Зелена учионица 
– полигон за целоживотно учење“, у којем ће млади учити старе 
занате, као што су тесарски или зидарски, а старији основе инфор-
матике.

Сваки од ових примера, а има их све више, доказ су да Србија 
полако постаје повољнији амбијент за развој социјалне економије 
и предузетништва.

	 	 	 	 	 	 СМЦ

Иницијатива за социјални бизнис

ПРЕДУЗЕЋА СА МИСИЈОМ
Све већу популарност социјалних предузећа прати и мање јасна слика о томе шта тачно социјално 
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ЈП „Електропривреда Србије“ је нову пословну годину започе-
ла конкурсом за пријем високообразованих приправника у окви-
ру акције запошљавања „110 најбољих“. Како је саопштено из овог 
јавног предузећа, млади високообразовани кадрови са тек стече-
ном дипломом имаће прилику да своја прва радна искуства стичу 
у највећој компанији у земљи. На тај начин ЕПС поново жели да 
пружи шансу најбољима, кроз рад у великом систему. Конкурси 
за радна места су отворени у матичном предузећу и привредним 
друштвима ХЕ Ђердап, ХЕ Дринско-лимске, Термоелектране Ни-
кола Тесла, Рударски басен Колубара, ТЕ-КО Костолац, Панонске 
ТЕ-ТО, Електровојводина, Електродистрибуција Београд, Елек-
тросрбија, Југоисток и Центар. 

„Запослила сам се у Јавном предузећу ‚Електропривреда 
Србије‘ у јуну 2010. године, по конкурсу за приправнике „Ви сте 
нам потребни“. Завршила сам Факултет организационих нау-
ка на смеру за управљање квалитетом. Сада радим у људским 
ресурсима, у Сектору за безбедност и здравље на раду“, прича 
за „Послове“ Сања Тепавац, један од приправника који су својим 
трудом и залагањем успели да изборе своје место у компанији 
као што је ЕПС.

На прошлогодишњи конкурс се пријавило око 8000 кандида-
та, а било је око 6500 валидних пријава. Рангирање је извршено 
на основу успеха на факултету, дужине студирања, листе поло-
жених испита, семинарских радова, итд. На разговор су позвани 
кандидати који су били најбољи на основу свих поменутих крите-
ријума. Након интервјуа  кандидати који су ушли у најужи избор 
су полагали и додатне тестове. Изабрани су најбољи - њих 157. 
Међу њима и Сања.

У току годину дана приправничког стажа приправници су 
пролазили различите обуке. За све њих је најпре организована 
заједничка обука о организацији и основама за функционисање 
ЕПС. Упознавали се са процесима рада у привредним друштвима 
и са задацима свог радног места. Сви приправници су имали свог 
ментора, који је био задужен да направи програм обуке и прати 
приправника до краја приправничког стажа. Приправници су во-
дили дневник рада, који су прилагали (оверен од стране ментора) 
уз пријаву за полагање приправничког испита. Приправнички 
испит се састојао од јавне одбране приправничког рада (који је 
био најдиректније у вези са пословима радног места на које су 
примљени ради обуке) и од усменог дела испита, у коме је ко-
мисија постављала питања из општег дела (познавање процеса 
рада и организације ЕПС) и специјалистичког дела (питања која 
се односе на сам приправнички рад).

„Конкурисала сам на радно место инжењера за примену 
алата квалитета. Прошла сам кроз два интервјуа и тест лично-
сти. Један део приправничког стажа сам провела у Сектору за 
интегрисане системе менаџмента, а након тога сам прешла у 
људске ресурсе. Пролазила сам кроз разне обуке из области фи-

нансија, обуке везане за системе менаџмента, као и оне у вези 
са пословном комуникацијом... Била сам две недеље на обуци у 
ПД Термоелектране Никола Тесла у Обреновцу, а затим и у ПД 
Хидроелектране Ђердап. Приправнички рад сам писала на тему 
‚Примена алата квалитета на примеру људских ресурса‘, где сам 
повезала организационе целине кроз које сам прошла за време 
свог приправничког стажа“, прича Сања и наглашава да је свој 
приправнички испит полагала јавно, бранећи рад и одговарајући 
на питања комисије. 

„Када се осврнем на протеклих годину и по дана, мислим да 
сам јако напредовала. На почетку сам била срећна што сам до-
била посао, нисам ни била свесна колико је ЕПС велики систем. 
Како сам све више упознавала организацију и процесе рада, била 
сам поносна што радим у компанији толике величине, са при-
лично компликованим процесима, који су одлично повезани и 
функционишу дуги низ година. Сада, када сам у људским ресур-
сима, схватила сам да ЕПС поседује још једно богатство - људе. 
Компетентни и стручни људи чине основ и воде ЕПС кроз време, 
иновације и развој. Препоручила бих својим младим колегама да 
се обавезно пријаве на конкурс „110 најбољих“, јер ЕПС пружа ве-
лику ширину за учење и развој. У овом систему могу да примене 
оно што су већ научили, али и да науче још много тога и развију 
се у цењене стручњаке у овој области“, каже Сања и додаје да уз 
конкурс „110 најбољих“ ЕПС прима и стручњаке са искуством и 
без радног искуства, прима младе кадрове на стручну праксу, па 
и стране студенте да уче у компанији.

	 	 	 	 А.Бачевић

ЕПС запошљава 110 младих стручњака

ВИ СТЕ НАМ ПОТРЕБНИ
Млади високообразовани кадрови, са тек стеченом дипломом, имаће прилику да прва радна искуства 

стекну у највећој компанији у земљи. Услови конкурса су диплома факултета предвиђеног за конкретно 
радно место, знање енглеског језика и знање рада на рачунару

Нова прилика
Услови овогодишњег ЕПС-овог конкурса „110 најбољих“ су 

диплома завршеног факултета предвиђена за конкретно радно 
место, знање енглеског језика и знање рада на рачунару. При-
лику да прва радна искуства стекну у оквиру велике компаније 
имаће свршени дипломци свих смерова електротехничког фа-
култета, али и они који су завршили машинство, права, еконо-
мију, као и природноматематички, хемијски, грађевински, ру-
дарско-геолошки, саобраћајни или технолошки факултет. 

Детаљне информације о условима и начину конкурисања 
објављене су на сајту ЈП „Електропривреда Србије“. Пријаве за 
сва радна места ће се подносити искључиво електронским пу-
тем, на сајту ЕПС, у делу „Људски ресурси - Запослење - Акту-
елни конкурси“, а рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријава се подноси једанпут, а у њој се 
може конкурисати на више радних места.
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Влада Републике Србије је 21. децембра 2011. године у Бри-
селу потписала Меморандум о разумевању са Европском 
комисијом, који омогућава право на учествовање у Про-
граму за целоживотно учење. Меморандум омогућава 
веће учешће образовних установа на свим нивоима и свим 

учесницима у процесу да се укључују у савремене токове, стичу 
сопствена искуства, али и уче на искуствима других и тако допри-
несу процесу европских интеграција.

„Циљ Програма за целоживотно учење је стварање друштва 
знања, одрживи економски развој, јача друштвена кохезија у Евро-
пи. На основу споразума са Европском комисијом, Србија ће моћи 
да учествује у овом програму, који подразумева сарадњу у обла-
сти образовања на свим нивоима и у свим облицима. Република 
Србија је до сада била укључена у програм као трећа земља, а од 
сада је добила право на директно учешће у свим пројектима ЕУ“, 
рекао је министар просвете и науке Жарко Обрадовић и додао да 
програм подразумева све нивое и облике образовања (формално и 
неформално), у које особа може да буде укључена током живота, а 
који доприносе унапређењу компетенција (знање, вештине, ставо-
ви) у личном, друштвеном, грађанском и професионалном домену. 

„Пуноправно учешће Србије у европском Програму за цело-
животно учење представља велико признање нашој земљи и на-
шем образовном систему. То је и потврда исправности и успешнос-
ти настојања које ми предузимамо у правцу унапређења и развоја 
образовања, као и подршка напорима да се као народ и држава 
равноправно укључимо у модерне европске токове“, рекао је Об-
радовић.

Учешћем државе у програму постижу се бројни циљеви: 
унапређење квалитета образовног процеса, повећање општег ни-
воа образованости становништва, већа доступност учења свим 
групама, развој информатичке писмености. Ови циљеви се реали-
зују кроз разноврсне пројекте, као што су Комениус, Леонардо да 
Винчи, Еразмус, Грундтвиг програм, који се односе на образовање 
од предшколског узраста до образовања одраслих.

Државна секретарка Министарства просвете и науке Тин-
де Ковач Церовић рекла је да, захваљујући програму, први пут 
наставници, школе, удружења родитеља, могу равноправно да 
учествују у програмима ЕУ, као што су до сада учествовали само 
универзитети. Поред тога, школе могу да учествују у програмима 
са локалним самоуправама, невладиним организацијама, преду-
зећима и сл. 

„ЕУ је за пројекат издвојила 6,9 милијарди евра, а највише нов-
ца је обезбеђено за средње стручно и високо образовање, а нешто 
мање за предшколско, основно, опште средње образовање, као и за 
образовање одраслих. Институције из Србије могу да учествују у 
различитим деловима програма, који се односе на повезивање са 
другим земљама, укључивање у мултилатералне мреже и у не-
ким пратећим мерама“, рекла је Тинде Ковач Церовић и додала да 
је посебно важно што ће информације долазити латерално, дакле 
први пут се код нас уводи хоризонтално учење.

Кориснице Програма за целоживотно учење су земље чла-
нице ЕУ, Норвешка, Исланд, Швајцарска, земље кандидати, као 
и све земље западног Балкана. Програм се односи на све нивое 
образовања, све облике образовања, и формалне и неформалне, у 

које једна особа може бити укључена током живота, а доприноси 
унапређењу компетенција - знања, вештина ставова у личном, 
грађанском и професионалном домену.

Програм за целоживотно учење траје до 2013. године и има 
укупан буџет од седам милијарди евра, а наше институције моћи 
ће да конкуришу за учешће већ од фебруара. Скоро све врсте проје-
ката подразумевају сарадњу неколико институција из више држа-
ва. Информације о условима конкурса доступне су на сајту Европ-
ске комисије и Темпус канцеларије у Србији.

Програм обухвата четири потпрограма: Комениус - предш-
колско, основно и опште средње образовање; Леонардо да Винчи 
- сви аспекти средњег стручног образовања; Еразмус - све актив-
ности које се тичу високог образовања и Грунтвиг - образовање 
одраслих. Трансверзални (попречни) потпрограми обухватају 
учење страних језика, развој образовних политика, информационе 
технологије, подршку образовању Рома и ширење добре праксе и 
потпрограм Жан Моне (Jean Monnet) - развој наставе и истражи-
вања у области европских интеграција у установама високог об-
разовања.

А.Бачевић

Србија у програму за целоживотно учење

ЗНАЊЕМ ПРОТИВ СИРОМАШТВА
Србија је приступила Програму Европске уније за целоживотно учење, чији је циљ сарадња у области 

образовања и обуке, мобилност учесника и њихова припрема за европско тржиште рада

Закон о образовању одраслих
Примена практичног знања и праћење иновација у при-

вреди и друштву неопходни су у образовном систему Србије, 
оценили су учесници „Форума студената и привредника Србије 
2011“, који је организовала Студентска конференција универзи-
тета Србије.

Образовању одраслих треба посветити посебну пажњу, 
како би се поправила неповоља образовна структура одраслог 
становништва у Србији. Основну школу нема 23 одсто одраслих, 
а 47 одсто нема стручне компетенције. Такође, становништво 
Србије убрзано стари. Око 22 одсто становника старије је од 60 
година, а у укупној популацији тек осам одсто је деце“, рекао је 
Жарко Обрадовић, министар просвете и науке, и нагласио да ће 
Закон о образовању одраслих створити оквир за развој и при-
знавање образовања одраслих као дела укупног система цело-
животног образовања и учења.

„Законска решења треба да омогуће незапосленима, со-
цијално угроженима, припадницима рањивих група, особама 
које су остале без посла, радницима без квалификације или 
недовољно квалификованим грађанима, да путем образовања 
остваре лични развој, социјалну укљученост и основну егзистен-
цију“, истакао је Обрадовић.
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У години која је иза нас, захваљујући активним мерама 
Националне службе за запошљавање до посла је дошло 
око 180.000 незапослених лица. Најтраженија занимања 
била су у области информационих технологија, а посао 
су лакше налазили и инжењери електротехнике, еконо-

мисти, пекари, посластичари, кувари и пица мајстори. Тренутно 
најдуже на посао чекају особе које имају завршену основну школу 
или су без квалификација, затим помоћни радници, матуранти 
гимназије, пољопривредни, хемијски, текстилни, машински, кон-
фекцијски и трговачки техничари са III и IV степеном стручне 
спреме, али и инжењери пољопривреде и машинства.

најмања и највећа понуда
Према речима Дејана Јовановића, директора НСЗ, генерално 

мање интересовање влада за обављање тешких физичких посло-
ва у области грађевинарства (зидар, армирач, тесар), код којих се 
тражи и одговарајућа здравствена способност, као и на послови-
ма заваривача, без обзира на године старости. Чешће је одбијање 
и послова теренске продаје, односно комерцијале на терену, као 
што је продаја осигурања, новина и слично. Један од разлога за 
неприхватање наведених послова је и плаћање на проценат, уз 
веома мали или непостојећи фиксни део, као и велико подручје 
које комерцијалиста треба да покрије.

Највећи број људи у прошлој години запослен је у приватном 
сектору, који би и у овој години требало да буде генератор запо-
шљавања, каже директор Јовановић, што потврђују и прогнозе 
истраживања ЕУ, према којима се очекује, гледано по величини 
предузећа, да ће фирме које имају између 10 и 50 радника нај-
чешће запошљавати нови кадар, а највише нових послова ће бити 
у прерађивачкој и грађевинској индустрији.

У перспективи се може очекивати развој занимања и у об-
ласти медија, културе и информисања (дизајн и продукција), 
економије и финансија, пословног саветовања, туризма, стома-
толошких услуга, бањског лечења, естетске хирургије и ИТ секто-
ра, а потражња за новим занимањима зависиће и од најављених 
инвестиција у текстилну, машинску и прехрамбену индустрију.

Према подацима сајта Послови.инфостуд, на основу обја-
вљених огласа најтраженији послови били су у области трговине, 
менаџмента и економије, док су се најмање нудила запослења у 
области телекомуникација, пољопривреде и шумарства. Понуда 
послодаваца била је слабија у области архитектуре, психологије 
и социологије, док је најмања понуда, али уједно и најмање ин-
тересовање, владало за послове из области биологије, физике и 
ветерине.

повећање запослености
У Привредној комори Србије сматрају да ће наредна година 

за српску трговину бити тешка и непредвидива, али се и поред 
тога очекује повећање запослености због најављеног доласка још 
неколико светских трговинских ланаца на тржиште Србије. То ће 
сигурно позитивно утицати и на понуду, асортиман, квалитет, 
смањење маржи и конкурентност. Нова запошљавања могуће је 
очекивати и захваљујући Владином програму помоћи грађевин-
ској индустрији, у оквиру 246 пројеката за које је обезбеђено 18 
милијарди динара. Осим што ће новоизграђени објекти учинити 
живот грађана квалитетнијим и лепшим, поред до сада запосле-
них 80.000 грађевинара, очекује се, директно или индиректно, 
запошљавање око 30.000 радника грађевинске струке.

Измене Закона о финансирању локалне самоуправе, које су 
ступиле на снагу 1. октобра 2011. године, омогућиће локалним 
властима да располажу и приходом од пореза на зараде, а та 
средства ће се такође  искористити за ново запошљавање. Држав-
ни секретар за туризам у Министарству економије и регионалног 
развоја и редовни професор Економског факултета у Београду, 

Ко ће се запошљавати у 2012. години

Послодавци траже флексибилне и прилагодљиве раднике, који су у стању да решавају проблеме, 
раде у тиму и имају добре вештине у управљању информацијама. И у овој години генератор 

запошљавања биће приватни сектор. Највише нових послова ће бити у прерађивачкој и 
грађевинској индустрији

НАЈТРАЖЕНИЈА 
ЗАНИМАЊА
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Горан Петковић, сматра да туризам може много да допринесе 
равномернијем регионалном развоју и запошљавању.

Након наведених предвиђања заснованих на досадашњој 
понуди и потражњи на тржишту рада и прогнозама које су уте-
мељене на стратешким документима, један од реалнијих показа-
теља су и резултати различитих истраживања. 

У завршним разматрањима Анкете о потребним вештинама 
запослених у Србији, која је спроведена у оквиру заједничког УН 
програма „Промовисање запошљавања младих и управљање 
миграцијама,“ између осталог се каже да дистрибуција послода-
ваца у Србији одражава велике регионалне разлике. Приближно 
половина производних капацитета у земљи, у погледу произ-
водње и људског капитала, налази се на подручју Београда и 
Новог Сада. Скоро 70% послодаваца послује у терцијарном секто-
ру и запошљава више од половине радне снаге у Србији. Други 
сектор по броју запослених је индустрија (44 одсто укупне радне 
снаге), која чини само 28 одсто укупног броја послодаваца у Ср-
бији. Изражено сразмерно, то значи да послодавци у том сектору 
запошљавају двоструко више радника него у услужном сектору.

Не изненађује чињеница да послодавци често запошљавају 
раднике у најпродуктивнијим годинама, често мушког пола, са 
средњим образовањем или вишим од средњег. Млади радници 
чине само пет одсто укупне радне снаге и углавном су запослени 
у једноставним занимањима, продаји и раду са клијентима. Тре-
ба имати на уму да послодавци у развијеним деловима земље 
често запошљавају раднике са вишим степеном образовања. То 
је повезано са чињеницом да је у Београду и Новом Саду највише 
образованих радника, што наводи послодавце да користе степен 
образовања као филтер у запошљавању нових радника. Домина-
ција трговине на велико и мало и производње такође одређује 
категорију занимања радне снаге у Србији, од које трећина ради 
у квалификованим занимањима у производњи и прерађивачкој, 
машинској индустрији, а једна трећина у продаји и администра-
тивним, секретарским занимањима. 

стратегија развоја људског капитала
Анкета је потврдила да већину предузећа у Србији чине мик-

ро и мала предузећа (1 до 9 радника, односно 10 до 49 радника), 
која су најдинамичнија у погледу отварања и затварања рад-
них места и највероватније ће запослити више радника у пред-
стојећем периоду. Привредни сектори у којима се очекује раст 
броја запослених јесу здравствени и социјални рад (47 одсто по-
слодаваца у тим секторима планира да повећа број запослених).

У време спровођења анкете скоро трећина послодаваца има-
ла је слободних радних места за техничаре и сродна занимања, 
затим за раднике у продаји и раду са клијентима (16 одсто свих 
послодаваца), занатска занимања и сличне послове (15 одсто), као 
и за стручњаке различитих профила (15 одсто). Привредни сектор 
са највећим уделом послодаваца који су имали слободна радна 
места је производња, а затим трговина на велико и мало у тро-
углу Београд – Нови Сад – Суботица.

У погледу вештина, послодавци који очекују да повећају број 
запослених у предстојећем периоду траже флексибилне и при-
лагодљиве раднике који су у стању да решавају проблеме, раде 
у тиму и имају добре вештине у управљању информацијама. Не 

изненађује што се те вештине најтеже налазе код кандидата, по-
себно када су у питању информационе и комуникационе техно-
логије и решавање проблема. 

Стратегија развоја људског капитала и даље је у фази изра-
де. Преко 90 процената послодаваца у Србији нема редовно обез-
беђене обуке за запослене у вези са послом, али чак 68% сматра 
да њихови радници нису у потпуности компетентни за свој посао. 
Обуке су углавном везане за посао којим се баве запослени, крат-
ко трају (од недељу до месец дана) и спољни извођачи обука их 
изводе у малом броју случајева или уопште не. 

Упркос чињеници да су обуке оцењене као пожељан начин 
превазилажења проблема радних места која је тешко попунити, 
мање од 2% послодаваца је користило обуке које нуди Национал-
на служба за запошљавање. Као што се и очекивало, послодавци 
нуде обуке радницима углавном у најпродуктивнијим гранама, 
са средњим образовањем или вишим од средњег, женама више 
него мушкарцима за занимања у производњи и једноставна за-
нимања, а мушкарцима више за послове менаџера и стручњака. 

Услуге НСЗ које послодавци највише користе су посредовање 
(85% послодаваца у Србији је бар једном користило ту услугу) и 
субвенција (9% послодаваца). Како изгледа, закључују аутори 
истраживања, продор НСЗ на тржиште је функција економског 
развоја: што је подручје економски развијеније, послодавци мање 
користе услуге НСЗ. На питање које би услуге НСЗ користили, ис-
питаници су највише наводили посредовање (73%) и субвенције 
(15%), а само 8 одсто је навело додатне обуке.

Због свих наведених показатеља, у наредној години Нацио-
нална служба за запошљавање ће у оквиру активних мера посеб-
ну пажњу посветити додатном образовању и обукама, које ће не-
запосленим лицима помоћи да стекну потребна и тражена знања 
и вештине, а послодавцима да дођу до одговарајућег кадра. 

   	 	 СМЦ

Лакше до посла
Будући да се све већи број људи служи интернетом и медији 

прелазе из штампаних у онлајн облик, стално расте потражња 
за новинарима-администраторима и онлајн уредницима.

У оквиру заната, послови заваривача, пекара, кувара и пи-
ца-мајстора су нека од најтраженијих занимања у Србији. Није 
редак случај да људи ових профила зарађују више него они са 
високом стручном спремом. И здравствени радници су из годи-
не у годину све траженији. Претпоставка је да ће се потражња 
наставити и наредних година.

Компаније се све више баве развијањем разних софтвера, 
тестирањем и програмирањем, па се све више траже програме-
ри и веб дизајнери. 

Економска криза је подстакла потражњу за ревизорима и 
рачуновођама, а тражени су и менаџери продаје, људских ре-
сурса и истраживања тржишта. 
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Да бисте успели на интернету, није довољно осмис-
лити иновативну идеју и поставити сајт. Предуслов 
успеха је да о свом сајту размишљате као и о сваком 
другом производу. Морате га претворити у робну 
марку, која ће се усталити у свести корисника, под- 

 стаћи их на унапред дефинисану перцепцију, 
шаљући поруке и ставове које ви заступате. Како кориснике 
сајта претворити у амбасадоре ваше робне марке?

препознатљива робна марка
Све већи број малих предузећа данас схвата важност креи-

рања, промовисања и одржавања робне марке, што се у марке-
тиншким круговима популарно назива „брендирање“. Робна мар-
ка често може бити вреднија од целокупне имовине једне фирме 
и годишњих промета. Процес брендинга више није, нити може 
бити, ексклузива великих корпорација. Један од разлога свака-
ко лежи у глобализацијским процесима, који осим производа, 
широко доступнима чине и специјализована пословна знања и 
савремене маркетиншке алате.

Међутим, можда је највећи фактор у томе управо интернет, 
који је послужио као канал за ширење знања, популаризацију 
брендинга и безбројне стручне семинаре, којима можете при-
суствовати из удобности сопственог дома. Наиме, данас сваки 
власник малог бизниса може путем интернета доћи до сажетих, 
доступних и лако разумљивих информација о томе што је робна 
марка, те прочитати корисне практичне савете како у пар потеза 
порадити на изградњи властите робне марке.

Међутим, у виртуелном свету владају посебна правила, ог-
лашавање се великим делом ослања на претраживаче, а техно-
логија омогућава прецизно циљање појединачних корисника и 
праћење учинка сваког вашег потеза у стварном времену. Без 
обзира да ли имате блог, велики сајт фирме или посао који се у 
потпуности ослања на електронско пословање, поставља се пи-
тање како искористити предности интернета и изградити препо-
знатљиву робну марку. У ове сврхе није потребно издвојити много 
новца. Врло скромним улагањима, понекад чак и бесплатно, мо-
жете постићи висок ниво препознатљивости. 

(у)познавање потрошача
Потрошаче је неопходно поделити у маркетиншке групе, по-

себно ако ваша робна марка привлачи различите купце/корисни-
ке. Ако путем властитог сајта, веб трговине и циљаних онлајн про-
моција сакупите драгоцене информације о својим купцима, боље 
ћете разумети окидаче који их подстичу или их могу подстаћи да 
реагују на ваше промоције. Праћење потрошача омогућиће вам 
да се наоружате драгоценим информацијама о њиховим навика-
ма и жељама. На тај начин моћи ћете да покренете специјализо-
ване промотивне акције, усмерене према групи купаца коју ка-
рактерише одређени узорак понашања и комуницирате са њима 
путем релевантних понуда.

Онлајн технологија вам омогућава да приликом регистра-
ције купаца на вашој веб трговини дођете до важних података. 
Немојте претеривати са анкетним упитницима, јер у интернет 
свету купци су све мање вољни да испуњавају анкетне упитни-
ке и откривају личне податке, с обзиром на све чешће случајеве 
злоупотребе.

Путем интернета можете пратити и узорке куповања на ва-
шој веб трговини, као и доћи до драгоцених закључака анализом 
података о свакој пласираној куповини. На овај начин доћи ћете 
до одговора на следећа питања: Који су производи најпопулар-
нији и зашто? Који су производи најпродаванији и у којем дану? 
Како купци плаћају? Одустају ли од куповине када треба унети 
број кредитне картице? Како реагују на програме верности и бес-
платну доставу? Након што анализирате купце, можете их гру-
писати према следећим факторима: осетљивост на цене, класа 
производа, висина наруџбине, број посета, регионална локација 
и другим релевантним чиниоцима.

ВЕБ ДУЋАН
Значај интернета у  
савременом пословању

Лојални купци
Прошли су дани када су промотивне продајне стратегије 

започињале и завршавале драстичним обарањем цена. Иако је 
купцима цена сигурно важна, такмичење у снижењима довело 
је до ерозије перцепције квалитета производа у свести потроша-
ча. Када је цена једино што трговац истиче да би се разликовао 
од конкуренције, то може значити да нема ефикасну продајну 
стратегију и друге бенефите који би требало да привуку купца.

Често се покаже да су купци спремни издвојити и већи из-
нос од очекиваног, ако сматрају да су производ или услуга функ-
ционални, једноставни за коришћење и помно осмишљени. У 
жељи да што пре испразни складиште, трговац често прибегава 
стратегији снижавања цена. Сналажљиви трговци данас знају 
да промотивне стратегије морају бити иновативне, креативне и 
прилагођене специфичним сегментима потрошача. Будући да 
интернет технологија пружа врло иновативне и напредне могућ-
ности у смислу продајног канала, не треба чудити ако трговци 
путем веба заправо управљају својим промоцијама.

Када се ствара заокружена онлајн промотивна стратегија, 
важно је створити понуде које ће привући нове купце. Циљ он-
лајн промоција је и повећати просечну вредност поруџбине и 
задовољити корисника у свим сегментима, како би се случајни 
купци поново вратили у исти веб дућан, што је најбољи показа-
тељ да је створена лојална база задовољних купаца.

Без обзира да ли имате блог, сајт или посао 
који се у потпуности ослања на електронско 
пословање, поставља се питање како 
искористити предности интернета и изградити 
препознатљиву робну марку. У ове сврхе 
није потребно издвојити много новца. Врло 
скромним улагањима, понекад чак и бесплатно, 
можете постићи висок ниво препознатљивости
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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

570

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

ј а г о д и н а

градсКа управа града јагодИне
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

помоћник саобраћајног 
инспектора
за рад у Одељењу за инспекцијске послове

УСЛОВИ: виша школска спрема-VI степен стручне 
спреме, виша економска школа, виша техничка шко-
ла-група друмски или градски саобраћај или I степен 
правног факултета, једна година радног стажа и поло-
жен државни стручни испит. Поред посебних услова, 
кандидат мора да испуњава и услове из члана 6 Закона 
о радним односима у државним органима: да је држа-
вљанин Републике Србије, да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, да поседује 
општу здравствену способност (за канадидата који 
буде изабран). Пријава на оглас са доказима о испуња-
вању услова подноси се у року од 8 дана од дана обја-
вљивања огласа, на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

К ра г У ј е в а ц

општИна баточИна 
Фонд за уреЂење 
граЂевИнсКог земљИшта, 
пољопрИвредног земљИшта, 
водопрИвреду, шумарство, 
заштИту ЖИвотне средИне И 
Комуналне делатностИ
34227 Баточина, Краља Петра I 37
тел. 034/6841-416

стручни сарадник за припрему и 
надзор

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња техни-
чка школа, да кандидат има општу здравствену спо-
собност, да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора најмање од 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, радно искуство од годину 
дана и познавање рада на рачунару (Wоrd, Еxcel). Уз 
пријаву поднети доказе о испуњавању услова: дипло-
му о школској спреми, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, уверење о општој здравственој способности. 
Пријаве са назнаком: „За оглас“ слати на горенаведе-
ну адресу. Ближа обавештења могу се добити на број 
телефона: 034/6841-416.

л о з н и ц а

турИстИчКа органИзацИја 
града лознИце
15300 Лозница, Јована Цвијића 20
тел. 015/878-520

сарадник за ловни и сеоски 
туризам

УСЛОВИ: висока стручна спрема, природно-матема-
тички факултет, смер дипломирани менаџер за ловни 
туризам, 1 година радног искуства на пословима у стру-
ци, активно знање енглеског језика, рад на рачунару. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави: доказ о 
стручној спреми, оверену фотокопију дипломе; доказ 
о радном искуству; оверену копију радне књижице. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у обзир.

н и ш

центар за соцИјалнИ рад
18220 Алексинац, Буцекова 9

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолошких 
наука, односно стручни назив дипломирани социјални 
радник и најмање 5 година радног искуства у струци. 
Уз пријаву доставити: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству; потврду о радном 
искуству у струци; програм рада за мандатни период; 
доказ о општој здравственој способности; доказ да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора у трајању дужем од 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Рок за пријаву је 15 дана.

н о в и  с а д

месна заједнИца надаљ
21216 Надаљ, Лазара Раљића 33
тел. 021/739-004

секретар
на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, једна година радног искуства на истим или слич-
ним пословима, уверење од суда о некажњавању, уве-
рење о држављанству Републике Србије. Пријаве слати 
на наведену адресу, са назнаком: „Пријава по објавље-
ном јавном огласу“.

п а н ч е в о

преКршајнИ суд панчево
26000 Панчево, Браће Јовановића 20/1
тел. 013/343-566

секретар суда

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни 
факултет, положен правосудни испит, познавање рада 
на рачунару, најмање 5 година радног искуства у стру-
ци, обавезна провера радних способности. Уз пријаву 
на јавни конкурс са кратком биографијом, учесници 
јавног конкурса треба да приложе оверене фотоко-
пије: доказа о одговарајућој стручној спреми; доказа о 
радном искуству у струци; уверења о положеном пра-
восудном испиту; уверења о држављанству Републике 
Србије; извода из матичне књиге рођених; уверења да 
против кандидата није поднет захтев за спровођење 
истраге, одређених истражних радњи, да није подигну-
та оптужница, односно оптужни предлог за кривична 
дела за које се гоњење предузима по службеној дуж-
ности, да није осуђен за кривично дело на безусловну 
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државним органима. Општи услови пред-
виђени су чл. 45 Закона о државним службеницима. 
Уз пријаву на оглас потребно је да кандидати доставе 
и контакт телефон. Конкурсна комисија ће у изборном 
поступку, усменим путем, на основу обављених разго-
вора са кандидатима проверити стручну особљеност, 
знање и вештину кандидата за обављање послова 
на наведеном радном месту. Стручна оспособљеност 
кандидата оцењује се на основу испуњености усло-
ва према тексту огласа. Знање кандидата се вреднује 
провером знања из области рада на том радном мес-
ту. Вештина кандидата за радно место секретара ће се 
ценити на основу вештине и рада на рачунару, логич-
ког и аналитичког резоновања. Пријаве на јавни кон-
курс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу: Прекршајни суд у 
Панчеву, 26000 Панчево, Браће Јовановића 20, I спрат, 
са назнаком: „За оглас“. Непотпуне, неблаговремене, и 
неразумљиве пријаве конкурсна комисија неће узети у 

разматрање. Кандидати који испуњавају услове огла-
са, о датуму разговора са изборном комисијом биће 
обавештени усменим путем. Све информације могу се 
добити на број телефона: 013/343-566, локал 23, особа 
за контакт је Аврамовић Валентина, административно-
технички секретар.

општИна алИбунар 
месна заједнИца нИКолИнцИ
26322 Николинци, Главна 44
тел. 013/655-133

секретар месне заједнице 
николинци
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и најмање три 
године радног искуства; да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван или под истрагом 
због кривичног дела које га чини неподобним за рад у 
наведеним пословима; да има општу здравствену спо-
собност. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

п о ж а р е в а ц

општИнсКа управа голубац
12223 Голубац, Цара Лазара 15

послови вођења помоћних 
пословних књига за директне 
буџетске кориснике

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова из члана 
6 Закона о радним односима у државним органима, 
треба да испуњавају и следеће услове: средња школ-
ска спрема, економског смера, 1 година радног стажа 
и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу.

центар за 
соцИјалнИ рад ЖабарИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127
тел. 012/250-307, 250-301

специјални педагог
на одређено време, за рад на пројекту 
„Корак ка инклузији“, који се односи на 
децу ометену у развоју, у трајању од 1 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у звању специјал-
ни педагог, да кандидат поседује одређено радно 
искуство у трајању од најмање шест месеци. Канди-
дат треба да достави следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о здрав-
ственој способности, доказ о положеном стручном 
испиту, уверење суда да није осуђиван за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државним органима или за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању од 6 месеци.

општИнсКа управа Кучево
12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Инспектор за заштиту животне 
средине
за рад у Одељењу за инспекцијске послове 
Општинске управе Општине Кучево

УСЛОВИ: висока стручна спрема-факултет заштите на 
раду, смер за заштиту животне средине, 3 године рад-
ног искуства, положен стручни испит за рад у држав-
ним органима. Заинтересовани кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: да су држављани Републи-
ке Србије, да су пунолетни, да имају општу здравстве-
ну способност, да имају прописану стручну спрему, да 
нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кривично дело 
које их чини неподобним за рад у државним органима. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-

Администрација и управа
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вања огласа. Приликом подношења захтева за пријем 
у радни однос приложити: уверења, диплому, остале 
исправе, односно оверене копије истих, као доказе о 
ипуњавању наведених услова огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

понИштење огласа 
општИнсКа управа Кучево
12240 Кучево, Светог Саве 76
тел. 012/852-141

Оглас објављен 04.01.2012. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се у целости за 
радно место: комунални инспектор у Одељењу 
за инспекцијске послове Општинске управе 
Општине Кучево.

п р о К У п љ е

центар за соцИјалнИ рад 
„боровњаК“
18430 Куршумлија, Топличка 1

директор центра за социјални рад

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, односно 
стручни назив утврђен у области правних, економ-
ских, психолошких, педагошких, андрагошких и соци-
олошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник, да је кандидат држављанин Репу-
блике Србије, најмање пет година радног искуства у 
струци, да поседује организаторске способности, да 
није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у установама социјалне заштите, на које се ина-
че примењују општи прописи о раду у погледу пра-
ва, обавеза и одговорности. Уз прописану конкурсну 
документацију кандидат је дужан да поднесе програм 
рада за мандатни период за који се врши избор. Прија-
ве на конкурс могу се поднети у року од 15 дана од 
дана објављивања, на адресу: Центар за социјални рад 
„Боровњак“, Куршумлија, Топличка 1.

с о м б о р

дом за старе И пензИонере
25260 Апатин, Београдска 1
тел. 025/773-355

директор
на мандатни период од 4 године
(директора именује Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на основу конкурса, 
по прибављеном мишљењу управног 
одбора установе)

УСЛОВИ: општи услови утврђени законом; посебни 
услови утврђени законом и Статутом установе: да је 
кандидат држављанин Републике Србије; да је сте-
као високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године и одговарајући академски, односно стручни 
назив утврђен у области правних, психолошких, педа-
гошких и андрагошких наука, специјалистичке едука-
ције и специјализације, социолошких, политичких, еко-
номских или медицинских наука; да има најмање пет 
година радног искуства у струци. Кандидат за дирек-
тора установе уз прописану конкурсну документацију 
подноси и програм рада за мандатни период за који 
се врши избор. Рок за подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Дока-
зе о испуњавању услова кандидати достављају Управ-
ном одбору, у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Пријаве се достављају поштом на адресу установе или 
лично, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава за 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, 
Управни одбор неће разматрати.

општИнсКа управа 
општИне апатИн
25260 Апатин, Српских владара 29
тел. 025/772-122

Координатор канцеларије за 
младе

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен стручне 
спреме, економског, правног или педагошког смера; 
1 година радног искуства; положен стручни испит за 
рад у органима државне управе; да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије - уверење о држављанству; 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу - уверење суда о некажњавању; 
лекарско уверење. Уз пријаву на оглас доставити ори-
гинална документа или оверене фотокопије, не старије 
од 6 месеци, као доказе о испуњавању посебних и опш-
тих услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопија-
ма, неће се узети у разматрање. Пријаву са прилогом 
документације доставити на адресу Општинске управе 
Општине Апатин. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“.

сремсКа митровица

градсКа управа за 
предшКолсКо образовање, 
здравство, 
соцИјалну заштИту И 
омладИну 
града сремсКа мИтровИца
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13
тел. 022/610-556

послови креирања програма у 
области политике за младе

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 
6 Закона о радним односима у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91 и 39/02), кан-
дидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 
високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне академске студије, основне струковне 
студије), односно на студијама у трајању од најмање 
три године, у образовно-научном пољу друштвено-
хуманистичких наука-правне науке; 1 година радног 
искуства у струци, државни стручни испит. Пријаве на 
оглас са доказима о испуњавању општих и посебних 
услова (извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење полицијске управе да канди-
дат није осуђиван за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, уверење основног суда да се про-
тив њега не води истражни поступак, оверена фотоко-
пија дипломе, доказ о радном искуству у струци, доказ 
о положеном државном стручном испиту, а лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат), подносе се 
начелнику Градске управе за предшколско образо-
вање, здравство, социјалну заштиту и омладину 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 
КосјерИћ
31260 Косјерић, Олге Грбић 10
тел. 031/781-460

администратор писарнице

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског сме-
ра; 2 године радног искуства; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; да је кандидат 
држављанин РС; да је пунолетан; да има прописану 
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве се подносе начел-
нику Општинске управе Косјерић, са назнаком: „За кон-
курс“, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узимати у разматрање.

в а љ е в о

општИнсКа управа мИонИца
14242 Мионица, Војводе Мишића 28
тел. 014/62-020

стручни сарадник за послове 
комуналног надзора у одељењу за 
инспекцијске послове општинске 
управе мионица

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мастер, специја-
листичке академске студије), специјалистичке струков-
не студије, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; положен државни стручни 
испит са најмање три године радног искуства у струци. 
Поред наведеног услова, кандидати морају испуњава-
ти и опште услове из члана 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима. Пријаве са доказима о 
испуњености услова тражених огласом слати на горе-
наведену адресу.

 Трговина и услуге
аDо „WIENER STADтISCHE 
оSIGURANJE“
11070 Нови Београд, Трешњиног цвета 1

сарадник у осигурању
на одређено време до 3 месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно познавање рада на рачунару, обавез-
но поседовање решења о инвалидитету. Уз пријаву 
доставити доказ из суда о неосуђиваности и некажња-
вању. Пријаве слати поштом на наведену адресу или 
електронским путем на е-mail: konkurs@wiener.cо.rs.

саветник продаје осигурања
на одређено време до 3 месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву доставити доказ из суда о неосуђиваности и 
некажњавању. Пријаве слати поштом на наведену 
адресу или електронским путем на е-mail: konkurs@
wiener.cо.rs.

агент продаје
на одређено време до 3 месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, пожељно познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву доставити доказ из суда о неосуђиваности и 
некажњавању. Пријаве слати поштом на наведену 
адресу или електронским путем на е-mail: konkurs@
wiener.cо.rs.

PREDUZEĆE „MENEX“ Dоо
37000 Крушевац, Стевана Високог 3
тел. 037/418-800
е-mail: cv@menex.rs

референт спољне трговине

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, пожељно еко-
номски факултет, познавање енглеског језика, позна-
вање рада на рачунару (Оffice), поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије. Радне биографије слати на 
наведену е-mail адресу до 31.01.2012. године.

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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КонтаКт г.н.п.
Барајево, Бранислава Јовановића 127
тел. 011/2560-148, 8300-406, 063/280-576

Књиговођа
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, еконо-
миста, смер финансије и рачуноводство, познавање 
пословне кореспонденције, познавање рада на рачуна-
ру (програм MS Оffice), пробни рад 3 месеца.

златарсКо-часовнИчарсКа 
радња „дИјамант“
15225 Владимирци, Светог Саве 47
тел. 065/902-95-28, 064/502-95-28

пословни секретар

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, економског 
или правно-биротехничког смера; пожељно од 35 до 
45 година старости; возачка дозвола „Б“ категорије; 
познавања рада на рачунару; пожељно решен поро-
дични статус; пол женски. Рад се заснива на одређе-
но време, са тенденцијом заснивања радног односа 
на неодређено време. Рад се обавља и на терену, а у 
пословним објектима (радњама) послодавца, а које се 
лоциране у: Владимирци, Коцељева, Дебрц, Пећинци 
и Шимановци.

ОСТАЛО: О свим осталим појединостима распитати се 
код послодавца, директно. CV са одговором на оглас 
доставити на e-mail: milan.lazarevic59@gmail.com  Све 
потребне информације могу се добити на следеће 
бројеве телефона: 065/902-95-28 и 064/502-95-28, 
Миле Ивановић, послодавац.

доо „борпластИКа еКо“
21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 26/101
е-mail: posao@borplastikaеko.rs

оffice manager-вођење 
канцеларије у новом саду

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економ-
ског смера, радно искуство на књиговодственим посло-
вима, увоз-извоз робе, рачуноводственим и секретар-
ским пословима, најмање 6 месеци, знање рада на 
рачунару, енглеског језика, возачка дозвола „Б“ кате-
горије, поседовање аутомобила.
Пријаве слати на наведену мејл адресу. Рок за прија-
вљивање је до 23.01.2012. године.

„Nо-NO CLUB“ Dоо BEOGRAD 
огранаК аранЂеловац
34300 Аранђеловац, Крћевачки пут бб
тел. 034/701-525

шивач
10 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа; пробни рад 1 месец; до 45 
година старости, без обзира на радно искуство.

Кројач
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа; пробни рад 1 месец; до 40 
година старости; обавезно искуство у раду на бансеку 
и рапиду.

моделар конструктор
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема текстилне 
струке; пробни рад 1 месец; без обзира на искуство; до 
30 година старости.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да понесу 
CV и да се јаве у просторије „NО-NО CLUB“-а, на горе-
наведу адресу или позвати на број тел. 034/701-525 за 
додатне информације.

аSYSTEL NEARSHORING SERVICES
11000 Београд, Карађорђева 89
е-mail: smiljana.pesic@asystel.it

оператер call центра за Италију
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: Минимум IV степен стручне спреме у било 
ком занимању; основна информатичка обука; ита-
лијански језик-минимум средњи ниво.

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

сарадник за комерцијалу, продају 
и промоције

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (универзитет се 
сматра предношћу); познавање рада на рачунару; 
способност за индивидуални и тимски рад; иницијати-
ва, предузетништво, амбициозност. Пријаве слати на 
е-mail: gotopwоrk@gmail.com

доо „нИшауто гемос“
18000 Ниш, Булевар Николе Тесле бб
тел. 018/575-055

менаџер продаје резервних 
делова на терену

УСЛОВИ: машински техничар; саобраћајни техничар; 
трговац; пробни рад 3 месеца; знање рада на рачуна-
ру; возачка дозвола „Б“ категорије; знање енглеског или 
немачког језика; радно искуство на истим или сличним 
пословима 36 месеци. Рок за пријаву је 15 дана.

„бео-легал“ доо
11000 Београд, Устаничка 12/2
е-mail: оffice@beo-legal.rs

проценитељ штета
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
саобраћајни или машински факултет; 1 година радног 
искуства на процени штета на моторним возилима; рад 
у осигурању; обрада штета и процена; поседовање 
возачке дозволе „Б“ категорије; знање енглеског јези-
ка-средњи ниво; пожељна лиценца или стручни испит; 
пробни рад 2 месеца. Пријаве слати на е-mail: оffice@
beo-legal.rs

обрађивач штета-референт
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет; 1 година радног искуства; послови засту-
пања; рад у осигурању; поседовање возачке дозволе 
„Б“ категорије; знање енглеског језика-средњи ниво; 
пожељна лиценца или стручни испит; познавање рада 
на рачунару-МS Оffice; пробни рад 2 месеца. Пријаве 
слати на е-mail: оffice@beo-legal.rs

„пословнИ сИстем“ доо
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 46
тел. 064/2089-511

менаџер безбедности-приправник
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет без-
бедности, пробни рад 3 месеца, искуство у писању 
пројеката безбедности и заштите, познавање про-
грама Wоrd и Еxcel, возачка дозвола „Б“ категорије, 
знање енглеског језика (виши ниво), борилачке вешти-
не. Пријаве слати поштом на наведену адресу или на 
е-mail: poslovnisistem.fto@gmail.com, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

проФИ безбедност
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 14
тел. 064/2089-511

радник обезбеђења и заштите од 
пожара
на одређено време до 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, без 
обзира на смер, пробни рад 3 месеца, знање енглеског 
језика (почетни ниво), борилачке вештине, да канди-
дат није осуђиван и да се против њега не води истра-
га. Пријаве слати поштом на наведену адресу или на 
е-mail: profibezbednost.fto@gmail.com, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

„DUCLA тRADING“ Dоо
11080 Земун, Батајнички друм бб

возач-магационер

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком зани-
мању, возачка дозвола „Ц“ категорије (без опте-
рећења), способност управљања виљушкаром, радно 
искуство на сличним пословима, одговорност у раду, 
одговорност у одржавању возила, поштовање проце-
дура рада, пожртвована, флексибилна и лојална особа. 
Задаци радног места: испоручује робу купцима уз одго-
варајућу документацију у Београду и Србији, брине о 
документима за робу, амбалажу и возило, одваја робу и 
обавља помоћне послове у магацину, управља виљуш-
каром у магацину. Кратку биографију и CV донети лич-
но у магацин, радним даном од 08,00 до 16,00 часова.

ауто сервИс „гудаловИћ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1
тел. 011/3187-186, 066/840-44-00

аутомеханичар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, занимање 
аутомеханичар, са радним искуством у струци од нај-
мање три године, предвиђен је пробни рад од три 
месеца. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу 
или на е-mail: drago.gudalovic@аkgudalovic.rs.

„алтИ“ доо
32000 Чачак, Булевар ослободилаца 78г
тел. 032/340-140

дизајнер
на одређено време

Опис посла: дизајнирање рекламног материјала: ката-
лози, плакати, билборди, флајери, рекламе за магази-
не; брендирање радње; учешће у изради амбалаже за 
производе разних карактеристика; припрема реклам-
ног материјала за штампу; контактирање штампарија; 
учествовање у организацији промоција и акција.

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; пожељ-
но претходно радно искуство на сличним пословима 
(искуство у веб дизајну и изради банера - познавање 
Flash-а); комуникативност, професионалност и одго-
ворност; познавање енглеског језика; спремност за 
тимски рад. Оглас је отворен 15 дана. Пријаве слати на 
e-mail: posao@alti.rs.

цов „цаКИћ“
18400 Прокупље, К. Марка 39
тел. 027/324-333

Инструктор „б“ категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор, возачка 
дозвола „Б“ категорије. Рок за пријављивање je 15 дана 
од дана објављивања.

Трговина и услуге 
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бора КечИћ 
спецИјалнИ транспорт
11000 Београд-Железник
Стевана Филиповића 113
тел. 011/2571-075, 2580-028

аутоелектричар

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме, аутоелектри-
чар, најмање годину дана радног искуства на посло-
вима аутоелектричара. Кандидати су дужни да доставе 
следећу документацију: кратку биографију, фотокопију 
личне карте, фотокопију дипломе о завршеној школи и 
фотокопију радне књижице.

„еMUGE-FRANKEN TOOLING 
SERVICE“ Dоо
24400 Сента, Ади Ендре 77
тел. 024/817-000, 065/222-00-27
е-mail: eftсbicskei@еmuge-franken.cо.rs

техничко-трговачки сарадник
из централне Србије, Београда или 
околине Београда

УСЛОВИ: IV, VI или VI/1 степен стручне спреме, машин-
ске струке; возачка дозвола „Б“ категорије; рад на 
рачунару-МS Оffice, Wоrd, Еxcel и знање немачког јези-
ка. Конкурс је отворен до попуне радног места. Кон-
такт особа је Бела Бичкеи, на горенаведене бројеве 
телефона.

 Грађевинарство   
     и индустрија

ад „млеКара“
15300 Лозница, 1. маја бб
тел. 015/871-824 (до 15,00 часова)
e-mail: mlekaraloz@open.telekom.rs

шеф рачуноводства

Опис посла: вођење књиговодства; праћење фактура 
и наплата; израда завршног рачуна.

УСЛОВИ: економиста (VI/1 степен) или дипломирани 
економиста (VII/1 степен), радно искуство 3 године 
као шеф рачуноводства; услов је да је кандидат радио 
завршне рачуне бар једног привредног друштва. Обез-
беђен је смештај, плаћен превоз до 50 км удаљености 
од места рада; радно време - 8 сати дневно; пробни 
рад 1 месец. Конкурс је отворен до попуне радног мес-
та. Заинтересовани кандидати треба да се на горенаве-
дени број телефона обрате особи за контакт (Алексан-
дра Јовановић) или пошаљу радну биографију мејлом.

зтр „нешКовИћИ градња“
11320 Велика Плана, Кајмакчаланска бб

молер
на одређено време до 6 месеци, послови 
су теренски, а пробни рад је месец дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, молер.

зидар
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад од месец дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, траженог 
занимања.

Фасадер
на одређено време од 6 месеци, пробни 
рад месец дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, траженог 
занимања.

ИсправКа дела КонКурса 
PANASONIC LIGHTING 
DEVICES SERBIA Dоо 
за одељење људсКИХ ресурса
35210 Свилајнац, Карл Ројм бб

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
инжењер за тастер машине, а треба да стоји: 
инжењер за тестер машине. У осталом делу кон-
курс остаје непромењен.

„Интер-Коп“ доо мИшар
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 23

главни монтер кранова
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинске стру-
ке, радно искуство 3 године на пословима монтаже и 
одржавања торањских и брзомонтирајућих кранова, 
возачка дозвола „Б“ категорије. Пријаве слати на наве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или на е-mail: 
hr@inter-kop.com.

ад „енИКон“ доо
15300 Лозница, Градилиште бб
тел. 015/874-740

заваривач
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању; радно искуство од најмање 12 месеци у зани-
мању, пожељно да лице има положен атест за завари-
вача. Лице за контакт: Јелена Томић.

млеКара „маестро“ доо
26206 Сакуле, Нушићева 21/А

дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије

УСЛОВИ: Пожељно искуство у производњи сирева, 
пробни рад. Пријаве на оглас слати у року од 8 дана, 
на горенаведену адресу.

„ламес“ доо
22000 Сремска Митровица, Јарачки пут бб
тел. 022/617-576

шеф смене производње подизача 
стакла/супервизор
на одређено време

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, техничке 
струке; способност руковођења; способност комуника-
ције са људима; свест о значају квалитета. Одговорности: 
гаранција квалитета и процеса производње у складу са 
прописаним нормама: расположивост процесном доку-
ментацијом и њена примена; планирање производње у 
интеракцији са логистиком, квалитетом и одржавањем; 
израда радних упутстава, додела радних задатака, орга-
низација посла; напредовање производње према пред-
виђеном плану; координација послова на одржавању 
(редовно одржавање и посебни захтеви за интервенција-
ма одржавања); учествовање у побољшању ефикасности 
и квалитета и предлагање решења; провера и примена 
сигурносних норми; идентификација потребе за обуком 
запослених, посебна обука и подршка, давање подсти-
цаја и мотивације; процена перформанси.

директор производње
на одређено време

УСЛОВИ: факултетско образовање техничког усме-
рења (машински, електро, технолошки факултет); 
лидерске способности; способност комуникације са 
људима; познавање информатике и познавање про-
грама МS Оffice; радно искуство у аутомобилској индус-
трији је предност; свест о значају квалитета у преду-
зећу; познавање енглеског или италијанског језика. 
Одговорности: гарантује правилан рад производње и 
успоставља и контролише интерактивни проток у окви-
ру радних јединица; евидентира евентуалне недостат-
ке; одређује и управља детаљним сакупљањем подата-
ка, ради вршења следећих анализа: радна ефикасност 

особља, ефикасност средстава, побољшање квалите-
та; процена и примена сигурносних норми; непрекидна 
анализа потреба у службама у оквиру фабрике у сми-
слу простора, средстава, lay-оut и особља, спровођење 
акција у циљу побољшања и проналажење решења; 
координира логистиком за планирање производње 
и доношење измена; координира квалитетом за про-
цесне проблеме и побољшање квалитета производа; 
координира одржавање у оквиру проблема на линија-
ма и производње новог производа.

ОСТАЛО: Прихватају се само пријаве кандидата који 
испуњавају све горенаведене захтеве. Ако имате одго-
варајући профил, пошаљите CV до 23.01.2012. године, 
на e-mail: zsirgic@lames.rs или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком за које радно место се аплицира.

„градИна“ доо
24000 Суботица, Пролетерских бригада 123
тел. 024/553-830

грађевински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, грађевински 
инжењер, поседовање лиценце одговорног извођача 
радова (410, 412, 413, 414), возачка дозвола „Б“ кате-
горије, познавање рада на рачунару, рад на терену, 
минимум 5 година радног искуства. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве на број телефона: 024/553-
830. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

    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, Тhüringen, SR Nemačka

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

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

Опис посла: послови лекара специјалисте неуропси-
хијатрије.

УСЛОВИ: специјалиста неурологије, специјалиста пси-
хијатрије, специјалиста
неуропсихијатрије или лекар опште медицине на спе-
цијализацији из неурологије/психијатрије/неуропси-
хијатрије. Радно искуство: пожељно 1-2 године започе-
те специјализације (за лекаре опште медицине).

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

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

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

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

Трговина и услуге /  Грађевинарство и индустрија / Медицина
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дом здравља 
„др мИлорад влајКовИћ“
Барајево, Светосавска 91

спремачица
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена основна школа, ПК радник-II сте-
пен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију доказа 
о школској спреми и радну биографију.

медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи 
смер, положен стручни испит; возачка дозвола „Б“ 
категорије и да је кандидат активан возач.

медицинска сестра-техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа-општи 
смер, положен стручни испит; возачка дозвола „Б“ 
категорије, активан возач. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву као 
доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи-општи смер, овере-
ну фотокопију потврде о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију дозволе за рад-лиценце, фото-
копију возачке дозволе и радну биографију. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу Дома 
здравља или лично доставити у писарницу Дома здра-
вља Барајево.

Кбц „др драгИша мИшовИћ 
дедИње“
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

медицинска сестра-техничар
7 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, виша или 
средња медицинска школа - општег смера; положен 
стручни испит. Уз пријаву заинтересовани кандидати 
подносе следеће доказе о испуњености услова: ове-
рену копију дипломе, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту; решење о издавању лиценце, 
краћу биографију са пропратним писмом. Пријаве дос-
тавити на наведену адресу или лично Архиви Установе, 
Јована Мариновића 4.

ИсправКа огласа 
дом здравља дИмИтровград
18320 Димитровград, Христо Смирненски 2

Оглас објављан 28.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: зубни техничар 
у Служби за здравствену заштиту одраслих ста-
новника и запослених, са хитном медицинском 
помоћи, кућним лечењем и стоматолошком 
заштитом Дома здравља Димитровград, мења 
се у делу врсте радног ангажовања, са одређе-
ног на неодређено време. У свему осталом, текст 
јавног огласа остаје непромењен.

дом здравља гроцКа
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

медицинска сестра-техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и следеће посебне услове: завршена средња 
медицинска школа општег смера (IV степен стручне 
спреме); положен стручни испит; кратка биографија. 
Заинтересовани кандидат подноси следећу докумен-
тацију: фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи општег смера; фотокопију потвр-
де о положеном стручном испиту; кратку биографију. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на оглас-
ној табли Дома здравља, а информације се могу доби-
ти у правно-кадровској служби Дома здравља. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе на горена-
ведену адресу или непосредно у канцеларији писарни-
це правне службе. Пријаве мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

дом за лИца ометена у 
менталном развоју „оTTHON“
Стара Моравица, Карцаг 12 (Бачка Топола)
тел. 024/741-504, 741-005 (07,00-14,00 часова)

дефектолог
на 3 месеца (након тога заснивање радног 
односа на неодређено време)

Опис посла: рад са ментално ретардираним особама 
изнад 18 година старости.

УСЛОВИ: дефектолог (завршен дефектолошки факул-
тет или виша школа - смер олигофренолог); радно 
искуство: небитно, може и приправник; возачка доз-
вола „Б“ категорије; основно знање рада на рачунару; 
пожељно знање мађарског језика - није услов; радно 
време - 8 сати дневно. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати треба да се 
на горенаведене бројеве телефона обрате особама за 
контакт: Жужани Станко и Илони Танчик.

геронтолошКИ центар
37000 Крушевац, Косовска 116
тел. 037/440-376

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 133 став 1 Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), за 
директора дома за смештај корисника који је основа-
ла Република Србија може бити именовано лице које 
је држављанин Републике Србије; лице које је стекло 
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, психолошких, педагошких и андра-
гошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, 
социолошких, политичких, економских или медицин-
ских наука; да има најмање 5 година радног искуства 
у струци; да није осуђивано за кривично дело које га 
чини неподобним за обављање дужности директора; 
да се не води истрага за кривично дело које се гони 
по службеној дужности. Уз пријаву кандидати су дуж-
ни да доставе и следећа документа: радну биогра-
фију, диплому о стеченој стручној спреми, програм 
рада установе за мандатни период, уверење о радном 
искуству у струци, уверење о држављанству, уверење 
да нису осуђивани за кривична дела која их чине непо-
добним за обављање дужности директора; уверење да 
нису под истрагом за кривично дело за које се гони по 
службеној дужности. Пријаве са обавезном документа-
цијом подносе се у року од 15 дана од дана објављи-
вања, на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
избор и именовање директора“.

здравственИ центар 
„алеКсИнац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

медицинска сестра-техничар
за рад у Служби хирургије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра-техничар општег смера са положеним стручним 
испитом; општи услови у складу са Законом о раду. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о завршеној медицинској 
школи; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; потврду Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
биографију са адресом и контакт телефон. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

спецИјална болнИца за 
псИХИјатрИјсКе болестИ 
„горња топонИца“
18202 Горња Топоница

медицинска сестра-техничар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Кандидат уз пријаву-биографију треба да дос-
тави: оверену фотокопију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

сервир
на одређено време до повратка запослене 
са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа. Кандидат уз пријаву-биографију треба да 
достави: оверену фотокопију сведочанства; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

установа геронтолошКИ 
центар матарушКа бања
36201 Матарушка Бања, Краљево
Драгутина Гвозденовића 53
тел. 036/5411-144, 5411-813

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, да је кандидат 
стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, психолошких, педагошких 
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехаби-
литације, социолошких, политичких, економских или 
медицинских наука и да има најмање пет година рад-
ног искуства у струци; да је држављанин Републике 
Србије; да није правоснажно осуђиван на бесусловну 
казну затвора у трајању преко 6 месеци. Кандидат је 
обавезан да уз прописану конкурсну документацију 
поднесе Програм рада за мандатни период за који се 
врши избор. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
матичне књиге држављана, диплому о стеченом обра-
зовању, доказ о радном искуству у струци. Документа-
ција мора бити у оригиналу или оверене фотокопије-не 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаву са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Конкурс за директора“; бројеви 
тел. 036/5411-144, 5411-813. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.
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понИштење огласа 
дом здравља раКовИца
11090 Београд, Краљице Јелене 22
тел. 011/3055-140

Оглас објављен 04.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
доктор стоматологије.

ИнстИтут за ортопедсКо-
ХИруршКе болестИ „бањИца“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6557-956

доктор медицине

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет; просечна оце-
на студирања најмање 09,50; положен стручни испит; 
пробни рад три месеца; одлично познавање једног 
страног језика. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету (са про-
сечном оценом студирања); оверен препис или фотоко-
пију дипломе о положеном стручном испиту; потврду 
издату од стране Националне службе за запошљавање о 
дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству 
у струци након положеног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда посло-
давца); извод из матичне књиге рођених; биографију, 
са адресом и контакт телефоном. Наведена докумен-
та не смеју бити старија од шест месеци, а приложене 
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор.

завод за бИоцИде И 
медИцИнсКу еКологИју
11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3557-255, 3554-132

лекар специјалиста микробиолог
на одређено време до годину дана

Опис послова: тестирање биолошке ефикасности 
дезинфицијенаса и антисептика; валидација стерил-
ности материјала стерилисаног етилен оксидом; испи-
тивање здравствене исправности хране и предмета 
опште употребе; послови клиничке микробиологије.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет или факултет 
ветеринарске медицине, специјализација из микробио-
логије, познавање рада на ПЦР. Уз пријаву се подноси 
биографија и докази о испуњености услова конкурса 
у неовереним фотокопијама (фотокопија диплома). 
Пријаве са траженим прилозима достављају се на 
горенаведену адресу, поштом или лично, на писарницу 
Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“.

унИверзИтетсКа 
дечја КлИнИКа
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; просечна 
оцена на студијама изнад 08,50; положен стручи испит; 
познавање најмање једног светског језика; пробни рад 
3 месеца. Предност ће имати кандидати са искуством у 
раду у служби анестезије са реанимацијом. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клини-
ке, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора 
медицине на неодређено време“.

доктор медицине
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; просечна оце-
на на студијама изнад 08,50; положен стручни испит; 
познавање најмање једног светског језика. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти, на наведену адресу Клини-
ке, са назнаком: „Пријава на конкурс за пријем доктора 
медицине на одређено време по основу замене“.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; овере-
ну фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију радне књижице; фотокопију уго-
вора о раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о оба-
вљеном раду од стране начелника служби здравстве-
них установа на меморандуму, времену проведеном 
на раду и оценама рада кандидата. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

дом здравља „новИ београд“
11070 Нови Београд, Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

психолог
на одређено време 3 месеца, до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен фило-
зофски факултет, смер психологија, положен држав-
ни испит. Уз пријаву се подноси: кратка биографија и 
докази о испуњености услова конкурса (у неовереним 
фотокопијама). Заинтересовани кандидати су обавезни 
да доставе пријаву са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, преко Архиве Дома здравља „Нови 
Београд“, III спрат, соба бр. 3, Гоце Делчева 30, Нови 
Београд, са назнаком за који конкурс подносе прија-
ву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о 
избору биће објављена на огласној табли поред Архи-
ве Дома здравља на трећем спрату, Гоце Делчева 30, 
Нови Београд. Изабрани кандидати биће лично оба-
вештени путем телефона.

општа болнИца 
„еуромедИК полИКлИнИКа“
11000 Београд, Вишеградска 20
тел. 069/2480-506

медицинска сестра
15 извршилаца

гинеколошка сестра
2 извршиоца

педијатријска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

анестетичар

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, анестезиолошка 
медицинска сестра - специјалиста; струковни анесте-
тичар.

ОСТАЛО: основна информатичка обука (Windows, 
Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); енглески језик - почет-
ни ниво; положен стручни испит; пробни рад 3 месе-
ца. Неопходно је да се сва заинтересована лица која 
испуњавају тражене услове јаве послодавцу на бројеве 
телефона: 069/2480-506, 063/434-643, особа за кон-
такт: Златарић Наташа и да на договорени разговор са 
послодавцем понесу своју радну биографију. Оглас је 
отворен до 23.01.2012. године.

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

медицинска сестра-
инструментарка, смер бабица
у ОП блоку, на одређено време ради 
замене раднице која се налази на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер бабица, еду-
кована за рад у ОП сали, положен стручни испит и да 
поседује лиценцу. Уз пријаву на оглас кандидати при-
лажу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или у 
овереном препису: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата 
не води истрага и кривични поступак.

дом здравља  
„бела црКва“
Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020 (07,30-14,30 часова)
e-mail: dzbc@open.telekom.rs

шеф лабораторије

Опис посла: организује рад особља у лабораторији и 
обавља сталну контролу тачности биохемијских резул-
тата.

УСЛОВИ: дипломирани биохемичар (завршен меди-
цински или фармацеутски факултет, одсек биохемија), 
радно искуство: 1 година у струци; лиценца; рад у сме-
нама; радно време: 7 сати дневно. Конкурс је отворен 
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати 
треба да се на горенаведени број телефона обрате 
особи за контакт: Гордани Перић.

спецИјалИстИчКа 
оФталмолошКа 
ордИнацИја  
„PERFECT VISION“
24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575

офталмолог

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, 
дијагностика, хирургија.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста 
офталмологије; радно искуство: пожељно (није неоп-
ходно); познавање рада на рачунару; знање енглеског 
језика; поседовање возачке дозволе „Б“ категорије; 
комуникативност; спремност на тимски рад. Обезбеђен 
је привремени смештај близу клинике (до годину дана). 
Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтере-
совани кандидати треба да се на горенаведене бројеве 
телефона обрате особи за контакт: Мирјани Тркуљи.

дом здравља бела црКва
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб
тел. 013/853-020

доктор медицине
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит. Уз пријаву 
на оглас доставити доказе о испуњавању услова огла-
са у погледу стручне спреме и положеног стручног 
испита. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

здравственИ центар Кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116

специјалиста радиотерапије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар специја-
листа; положен специјалистички испит; лиценца за 
лекаре; потребна најмање 1 година радног искуства 
у струци. Обезбеђен је смештај; скраћено радно вре-
ме-30 сати недељно. Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати треба да се 
на горенаведени број телефона обрате особама за кон-
такт: Слађани Натошевић и Бојани Скрлатовић.
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општа болнИца поЖаревац
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

1. медицински техничар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за рад у Општој болници 
Пожаревац-Служба за дијализу

2. медицински техничар
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, за рад у Општој болници 
Пожаревац-Служба за трансфузију

3. административни радник на 
упису болесника
на одређено време од 3 месеца, за рад 
у Општој болници Пожаревац-Одсек 
фактурисања

4. благајник
на одређено време од 3 месеца, за рад у 
Општој болници Пожаревац-Служба за 
економско-финансијске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: за рад-
но место под бр. 1: завршен IV степен средње меди-
цинске школе (општи смер) и положен стручни испит; 
за радно место под бр. 2: завршен V степен струч-
не спреме, за рад у трансфузији крви или IV степен 
средње медицинске школе (општи смер) и положен 
стручни испит; за радна места под бр. 3 и 4: завршен 
IV степен средње економске школе или гимназија. Уз 
пријаву у којој је потребно навести за које радно место 
се кандидат пријављује доставити: кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; за радно место под 
бр. 1: оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену средње медицинске школе (општи смер) и овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
за радно место под бр. 2: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном IV степену средње медицинске школе 
(општи смер) и оверену фотокопију уверења о положе-
ном специјалистичком испиту за медицинског технича-
ра за рад у трансфузији крви или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену средње медицинске 
школе (општи смер) и оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; за радна места под бр. 3 
и 4: оверену фотокопију дипломе о завршеном IV сте-
пену средње економске школе или гимназије; извод 
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију. 
Кандидати који су радили у струци за радна места под 
бр. 1 и 2 дужни су да доставе и оверену фотокопију 
лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
са документацијом доставити на горенаведену адресу.

  Наука и образовање

заКон о основама сИстема 
образовања И васпИтања

Услови за пријем у радни однос

Члан 120

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

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

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

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

4) има држављанство Републике Србије.

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

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

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

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

б е о г ра д

предшКолсКа установа  
„11. апрИл“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

васпитач-приправник
на одређено време до 2 године, до 
положеног испита за лиценцу

УСЛОВИ: II, I степен високих студија, VI степен стручне 
спреме, завршена Виша школа за образовање васпи-
тача.

медицинска сестра-приправник
на одређено време до 2 године, до 
положеног испита за лиценцу
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа васпитачког смера.

ОСТАЛО: Писане пријаве достављати искључиво 
поштом, на горенаведену адресу, са назнаком радног 
места на које се кандидат пријављује. За радно место 
доставља се доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Изабрани канди-
дат пре заснивања радног односа дужан је доставити 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Ближа оба-
вештења о условима рада могу се добити на број теле-
фона: 011/2603-042.

саобраћајно-теХнИчКа шКола
11080 Земун, Цара Душана 262

наставник саобраћајне групе 
предмета
на одређено време (замена запосленог на 
пословима директора школе-први мандат)

наставник саобраћајне групе 
предмета

наставник математике

наставник математике
са 50% радног времена

наставник српског језика и 
књижевности
са 33% радног времена

наставник електро групе предмета
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Врста и степен стручне спреме према Пра-
вилнику о врсти и степену стручне спреме наставника 
васпитача и стручних сарадника у средњим стручним 
школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 1/92...5/05, 
6/05, 2/07, 7/08 и 11/08 и др.).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме; уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење да против кандидата није поди-
гнута оптужница за кривична дела из надлежности 
суда. Документа која се предају не могу бити старија 
од 6 месеци. Доказ о испуњености услова здравстве-
не и психофизичке способности за кандидата за рад са 
децом-лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду; доказе о некажњавању прибавља уста-
нова; претходну проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана обја-
вљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Напомена: изабрани кандидати ће пре закључења уго-
вора о раду бити послати на проверу услова за засни-
вање радног односа-провера физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, као и извр-
шена провера из чл. 120 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11).

предшКолсКа установа  
„11. апрИл“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

дефектолог
на одређено време до 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен-VII степен високих студија, висока 
стручна спрема - Факултет за специјалну едукацију 
и рехабилитацију, одсек олигофренолог, соматопед, 
тифлолог.

медицинска сестра на 
превентивној здравственој 
заштити
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен високих студија, VI степен, виша 
школска спрема, виша медицинска школа, IV сте-
пен стручне спреме, средња медицинска школа 
педијатријског или општег смера.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Писане пријаве достављати 
искључиво поштом, на горенаведену адресу, са назна-
ком радног места за које се кандидат пријављује. За 
радно место доставља се: доказ о стручној спреми и 
уверење о држављанству. Фотокопије морају бити ове-
рене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је доставити лекарско 
уверење и санитарну књижицу. Ближа обавештења 
о условима рада могу се добити на број телефона: 
011/2603-042.
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ош „лазар саватИћ“
11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061, 2197-077

1. професор разредне наставе
2 извршиоца

2. професор грађанског васпитања
на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 
породиљског одсуства

3. професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
привремено одсутне запослене са 
породиљског одсуства

4. спремачица

УСЛОВИ: За радна места под бр. 1-3: VII/1 степен, 
одговарајућег занимања у складу са 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, 
1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10) 
и Правилника о систематизацији радних места у ОШ 
„Лазар Саватић“. Поред одговарајуће стручне спреме, 
кандидати треба да испуњавају и остале услове пред-
виђене чл. 120 тач. 2, 3 и 4 и чл. 121 став 9 Закона о 
основама система образовања и васпитања. За радно 
место под бр. 4: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву са био-
графијом доставе: диплому о стеченом образовању - 
фотокопија; уверење о држављанству РС-не старије од 
6 месеци - фотокопија; извод из матичне књиге рође-
них - фотокопија; уверење надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом - оригинал. Лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду. Уверење 
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Уверење 
о физичкој и психичкој способности за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати на 
адресу школе или предати лично у секретаријату шко-
ле; број телефона: 011/2197-061, секретар школе.

ФаКултет прИмењенИХ 
уметностИ
11000 Београд, Краља Петра 4

Расписује конкурс за избор у звање и 
заснивање радног односа, за:

1. наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област примењено 
сликарство, предмети: основе 
зидног сликарства и основи 
монументалног сликарства, на 
одсеку примењено сликарство

2. наставник (сва звања) за ужу 
уметничку област примењена 
графика, предмети: графика 1, 
2, 3 и 4 и графика, на одсеку 
примењена графика

3. наставник (сва звања) за 
ужу уметничку област цртање 
и сликање, предмет: цртање и 
предмет: сликање

4. наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 
цртање и сликање, предмети: 
анатомско цртање 1 и 2, на одсеку 
примењено сликарство

5. наставник у звање доцента 
за ужу уметничку област 
Фотографија, предмети: 
Фотографија 1 и 2, студијска 
фотографија 1 и 2, Креативна 
фотографија 1 и 2 и Фотографија 
примењена у конзервацији, на 
одсеку примењена графика

6. наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Керамика, 
предмети: уникатна керамика 
1, 2 и 3 и уникатна керамика, на 
одсеку керамика

7. наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Керамика, 
предмети: посудна керамика 1, 2 
и 3 и посудна керамика, на одсеку 
керамика

8. наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област цртање 
и сликање, предмет: цртање и 
предмет: сликање

9. наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област текстил, 
предмети: таписерија 1 и 
обликовање текстила 1, на одсеку 
дизајн текстила

10. сарадник у звање вишег 
стручног сарадника за ужу  
уметничку област текстил, на 
одсеку дизајн текстила

11. сарадник у звање асистента 
за ужу уметничку област 
пројектовање облика, на одсеку 
примењена графика

Лице изабрано у звање доцента и ванредног профе-
сора стиче звање и заснива радни однос на период у 
трајању од пет година, лице изабрано у звање редо-
вног професора стиче звање и заснива радни однос 
на неодређено време, лице изабрано у звање асис-
тента стиче звање и заснива радни однос на период у 
трајању од три године, а лице изабрано у звање сарад-
ника 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 76/2005, 97/2008 и 44/2010.“), услове пропи-
сане актом Националног савета за високо образовање 
и општим актом Универзитета уметности и Факултета 
примењених уметности.

Право учешћа на конкурс за место под редним бројем 
11 има лице које испуњава услове прописане чланом 
72 став 1 Закона о високом образовању, односно има 
статус студента докторских студија, а које је претходне 
нивое студија завршило са укупном просечном оценом 
осам (08,00) и које показује смисао за наставни рад.

Учесници конкурса за избор дужни су поднети Кад-
ровској служби Факултета сву потребну документацију 
којом доказују испуњеност конкурсних услова у складу 
са наведеним актима и Репрезентативним референца-
ма које се могу подићи у секретаријату Факултета.

Кандидат који се пријави на конкурс подноси: прија-
ву, радну биографију на прописаном обрасцу 2 који се 
добија у Кадровској служби секретаријата Факултета 
или са сајта Факултета (www.fpu.еdu.rs), оверен пре-
пис дипломе, а за место под редним бројем 11 и доказ 
о статусу студента докторских студија, радове из обла-
сти науке, односно уметности за коју конкурише, као 
и доказ надлежног органа да правоснажном пресудом 
није осуђен за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи (чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању).

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

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

Под радовима за уметничке предмете подразумева се 
од 5 до 10 оригиналних радова или фотографија радо-
ва који се не могу поднети у оригиналу, документа-
ција, пројекти и фотографије радова реализованих на 

одређеном месту или за одређене потребе. Под ориги-
налним радовима подразумевају се и пројекти у свим 
областима који нису реализовани.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

Рок за пријављивање на конкурс, подношење доку-
ментације и радова је 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Факултет примењених уметности, 
Београд, Краља Петра 4, Кадровска служба, у времену 
од 10,00 до 14,00 часова.

ош „слободан пенезИћ Крцун“
11562 Јунковац, Бановски пут 2
тел. 011/8177-020

наставник математике
на одређено време, за 90% радног 
времена

наставник разредне наставе
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају све 
услове прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стручној 
спреми, доказ о поседовању држављанства Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци). Пријаве са назна-
ком: „За конкурс“ подносе се на горенаведену адресу 
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број телефона: 
011/8177-020.

ош „мИлорад лабудовИћ 
лабуд“
11565 Барошевац
тел. 011/8158-087

професор музичке културе
за 30% радног времена

професор техничког образовања
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања; 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Потпуном 
пријавом сматра се: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Пријаве са 
потпуном документацијом доставити на горенаведену 
адресу школе.

за незапослена лица 
0800 300 301 

(позив је бесплатан)
за послодавце 
0901 300 301

нсз позивни 
центар

Наука и образовање



   |  Број 448  |  18.01.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

теХнИКум таурунум 
вИсоКа ИнЖењерсКа шКола 
струКовнИХ студИја
11080 Земун, Наде Димић 4
тел. 011/2619-673, 2611-081

професор за ужу научну област 
Инжењерски менаџмент (предмет: 
Финансијски менаџмент и 
пословно уговарање)
са 10% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме и остали услови 
према Закону о високом образовању и нормативним 
актима Школе. Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену копију 
дипломе о претходно завршеном образовању и оверен 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс 
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања, на 
адресу школе. Све информације се могу добити на број 
телефона: 011/2619-673, сваког радног дана, сем субо-
те.

теХнИчКа шКола „Колубара“
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

професор српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
професор српског језика и књижевности, без обзира на 
радно искуство.

професор ликовне културе
на одређено време, за 40% радног 
времена, до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни професор ликовне културе, без обзира на радно 
искуство.

наставник практичне наставе 
електро струке
на одређено време, за 76% радног 
времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, електро струке, без 
обзира на радно искуство.

помоћни наставник електро струке

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електро струке, без 
обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном 
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 малолет-
ног лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Потпуном пријавом сматра се: доказ о држа-
вљанству Републике Србије (уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању. Пријаве са потпуном документацијом доставити 
на горенаведену адресу школе.

вИсоКа здравствена шКола 
струКовнИХ студИја у београду
11080 Земун, Цара Душана 254
тел. 011/2618-120

спремачица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен, основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, овере-
ну фотокопију уверења о држављанству. Пријаве на 
конкурс са биографијом и прилозима којима кандидат 
испуњава услове конкурса подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разма-
трати.

предшКолсКа установа 
„раКИла Котаров вуКа“
11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

васпитач
на одређено време до повратка радника са 
места функције директора установе

УСЛОВИ: VII степен стручене спреме, високо образо-
вање (стечено на студијама другог степена - мастер 
академске струдије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије - у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10.09.2005. 
године) или VII степен стручне спреме, високо обра-
зовање (стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године - у складу са Законом о висо-
ком образовању, до 10.09.2005. године) или VII сте-
пен стручне спреме, високо обрзовање (стечено на 
студијама првог степена - основне академске студије, 
односно струковне студије) или VI степен стручне спре-
ме, Виша школа за васпитаче, занимање васпитач, са 
или без радног искуства, поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом, неосуђи-
ваност 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 родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Кандидати су обавезни 
да доставе: пријаву на конкурс, преглед кретања у служ-
би са биографским подацима, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних за кандидате који су променили пре-
зиме, уверење да се против кандидата не води истра-
га и да није подигнута оптужница (оригинал-не старије 
од 6 месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, потврда о оствареном радном стажу (за 
кандидате који нису радили у установи, а имају радно 
искуство), фотокопије приложених докумената не могу 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ош „бора лазИћ“
11406 Влашка, Краља Александра I  103
тел/факс: 011/8201-378
е-mail: blazic@yubc.net

наставник разредне наставе

наставник физике
са 30% радног времена

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање; психичку и физич-
ку способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
РС.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме 
и уверење о држављанству РС. Лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду. Уверење да 
кандидат није осуђиван прибавиће школа по службеној 
дужности. Пријаве са оригиналним документима или 
овереним копијама доставити на горенаведену адре-
су. Неће се разматрати непотпуне пријаве, пријаве са 
неовереним фотокопијама и пријаве кандидата који не 
испуњавају услове у погледу стручне спреме.

ош „ИлИја бИрчанИн“
Земун Поље, Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог обра-
зовања на студијама другог степена (мастер академс-
ке студије или специјалистичке академске студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08, 
44/10), почев од 10.09.2005. године; 2) поседовање 
дозволе за рад (лиценце) за наставника или стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 3) нај-
мање 5 година радног искуства у установи образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања; 4) држављанство РС; 5) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 6) уверење о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Кандидат изабран за директора школе дужан 
је да положи испит за директора сходно условима 
прописаним чл. 59 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Услови из тач. 1 до 4 доказују се 
приликом конкурисања. Услов из тачке 5 се доказује 
приликом закључења говора о раду. Услов из тачке 6 
прибавља установа. Уз пријаву на конкурс доставити 
оригинале или оверене фотокопије следећих докуме-
ната: диплому о стручној спреми; уверење о положе-
ном стручном испиту, односно лиценци; оверену фото-
копију радне књижице као доказ о радном искуству, 
намање 5 година у установи образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег високог образовања; 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци). Кандидат 
је дужан да достави: биографију са програмом рада 
директора школе, као и остале прилоге којима се дока-
зују стручне наставно - педагошке, организационе и 
друге способности. Рок за подношење молби је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне молбе неће се разматрати. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса слати на адресу 
школе или предати лично у просторијама секретарија-
та школе. Све додатне информације могу се добити на 
број телефона: 011/3753-813.
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унИверзИтет у београду 
пољопрИвреднИ ФаКултет
11080 Земун, Немањина 6

редовни професор за ужу 
научну област ентомологија и 
пољопривредна зоологија

УСЛОВИ: VIII степен, докторат из области биотех-
ничких наука, област агрономских наука, способност 
за наставни рад.

редовни или ванредни професор 
за ужу научну област опште 
виноградарство
ванредни професор се бира на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

редовни или ванредни професор 
за ужу научну област мелиорације 
земљишта
ванредни професор се бира на одређено 
време од 5 година

УСЛОВИ: завршен пољопривредни факултет, одсек за 
мелиорације земљишта, VIII степен, докторат из био-
техничких наука, област агроекономске науке - мели-
орације земљишта, способност за наставни рад.

ванредни професор или доцент 
за ужу научну област општа 
социологија и социологија села
на одређено време од 5 година

редовни професор или доцент за 
ужу научну област механизација 
биљне производње
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: VIII степен, докторат из одговарајуће научне 
области, способност за наставни рад.

асистент за ужу научну област 
менаџмент, организације и 
економика производње пословних 
система пољопривреде и 
прехрамбене индустрије
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар нау-
ка са прихваћеном темом докторске дисертације, сваки 
од претходних нивоа студија завршен са укупном про-
сечном оценом најмање осам, смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом факултета и Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова - биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, потврда од 
уписаним докторским студијама - за студенте доктор-
ских студија, одлука Универзитета о прихваћеној теми 
докторске дисертације - за магистре, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или у овереном препису и не старија 
од 6 месеци), достављају се на адресу: Пољопривред-
ни факултет, 11080 Земун, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

унИверзИтет у београду 
ФаКултет органИзацИонИХ 
науКа
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

доцент за ужу научну област 
Информациони системи
на одређено време од 5 година

доцент за ужу научну област 
операциона истраживања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће 
области; научни, односно стручни радови објављени у 
научним часописима или зборницима са рецензијама 
и способност за наставни рад. Уз пријаву приложити: 
биографију; диплому о одговарајућој стручној спреми; 
списак радова и саме радове.

сарадник у настави за ужу научну 
област Информационе технологије
на одређено време од 1 године

сарадник у настави за ужу научну 
област Финансијски менаџмент
на одређено време од 1 године

сарадник у настави за ужу 
научну област маркетинг, односи 
са јавношћу и мултимедијалне 
комуникације
на одређено време од 1 године

сарадник у настави за ужу научну 
област управљање квалитетом
на одређено време од 1 године

сарадник у настави за ужу научну 
област менаџмент технологије 
иновација и развоја
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких студија који је студије првог степена завр-
шио са укупном просечном оценом најмање 08,00. Уз 
пријаву приложити: диплому о одговарајућој стручној 
спреми, потврду да је студент мастер академских или 
специјалистичких студија, потврду о положеним испи-
тима и биографију.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета, Стату-
том Факултета и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова на Факултету. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

београдсКа банКарсКа 
аКадемИја ФаКултет за 
банКарство, осИгурање И 
ФИнансИје
11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 011/2621-730

ванредни професор из уже научне 
области економија и финансије
до 30% радног времена, на одређено 
време до пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, економски или 
други одговарајући факултет. Остали услови за избор 
наставника утврђени су Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета Унион и Статутом Бео-
градске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђива-
ности и списак објављених радова. Пријаву и тражену 
документацију доставити у физичком и електронском 
облику, на адресу: Београдска банкарска академија-
Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Змај 
Јовина 12, кабинет 209/II и на е-mail: оffice@bba.еdu.rs.

спортсКа гИмназИја
11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

наставник француског језика
са 11,11% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор фран-
цуског језика или дипломирани филолог за француски 
језик и књижевност. Кандидати поред наведених усло-
ва треба да испуњавају и услове из члана 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Приликом пријаве 
кандидати су дужни да поднесу доказе о испуњавању 
услова и кратку биографију (CV, оверен препис дипло-
ме, оверен препис или оригинал уверења о држа-
вљанству, извод из матичне књиге, препоруке и др). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „светозар мИлетИћ“
11080 Земун, Немањина 25
тел. 011/2610-888

професор разредне наставе

професор историје
са 10% радног времена

професор немачког језика

професор немачког језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: занимање према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника у основној школи; да кандидат 
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да пре доношења одлуке о 
избору обаве проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, код надлежне службе за 
запошљавање. Уз пријаву доставити: радну биогра-
фију; оверену фотокопију доказа о стручној спреми, 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држа-
вљанству, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених и уверење да против кан-
дидата није подигнута оптужница. Доказ о здравстве-
ној способности (лекарско уверење) доставља се пре 
закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс „. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 011/2610-888.

http://www.nsz.gov.rs/
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унИверзИтет у београду 
православнИ богословсКИ 
ФаКултет
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

доцент за ужу научну област 
практично богословље
Катедра за литургику, тежиште 
истраживања: теологија црквене музике

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме. Остали услови 
конкурса предвиђени су Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата.

сарадник за ужу научну област 
систематска теологија, предмет: 
Хришћанска антропологија

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 степен, студент 
мастер или докторских студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 08,00 и који показује смисао за наставни рад или 
VII/2 степен, магистар наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације. Остали услови конкурса пред-
виђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Факултета, у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: биогра-
фија, библиографија (списак научних и стручних радо-
ва), радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми 
и/или доказ о уписаним докторским студијама, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и благослов надлежног епископа, подносе се на адре-
су: Универзитет у Београду, Православни богословски 
факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ИнстИтут за педагошКа 
ИстраЖИвања
11000 Београд, Добрињска 11/III
тел. 011/2658-439

Истраживач сарадник
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, магистар педа-
гошких, психолошких, методичких и других друштве-
них наука или VII степен стручне спреме и уписане док-
торске, односно докторске академске студије у области 
педагошких, психолошких, методичких и других 
друштвених наука; звање истраживач сарадник, знање 
енглеског језика, радно искуство у научно-истражива-
чкој делатности. Писмене пријаве, CV и одговарајућа 
документа (оверене фотокопије) којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, послати у року од 8 дана 
од дана објављивања, на горенаведену адресу. Додат-
на обавештења на број тел. 011/2658-439, радним 
данима од 11,00 до 12,00 часова.

ош „јосИФ панчИћ“
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3554-845

наставник разредне наставе
на одређено време до повратка раднице са 
боловања

наставник грађанског васпитања
на одређено време до повратка радника са 
функције

наставник енглеског језика
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Уз пријаву поднети и одговарајућу докумен-
тацију, којом се доказује испуњеност услова: фото-
копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству. Фотокопије тражених доку-
мената морају бити оверене. Лекарско уверење канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дуж-
ности. Кандидат који испуњава услове дужан је да се 
подвргне провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу.

медИцИнсКа шКола 
„београд“
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-585

наставник (професор) српског 
језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филололог 
за српски језик и југословенску књижевност; профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српски језик; професор, односно дип-
ломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност; професор југословенске књижев-
ности са страним језиком; професор српског језика и 
књижевности; професор српске књижевности и јези-
ка; професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима.

наставник (професор) анатомије и 
физиологије
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: доктор медицине.

наставник (професор) физике-
приправник
са 40% радног времена, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; 
дипломирани астрофизичар; професор физике - хемије; 
дипломирани инжењер физике - смер индустријска 
физика; дипломирани физичар за општу физику; дип-
ломирани физичар за примењену физику; дипломирани 
физичар - информатичар; дипломирани физико-хеми-
чар; инжењер електронике - смер техничка физика; 
дипломирани астроном - астрофизички смер; професор 
физике и хемије за основну школу; дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну школу.

наставник (професор) грађанског 
васпитања
са 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године

УСЛОВИ: професор филозофије; професор социоло-
гије; професор психологије; професор педагогије; 
дипломирани филозоф; дипломирани социолог; дип-
ломирани школски психолог - педагог; дипломирани 
психолог; дипломирани педагог; дипломирани полит-
иколог са положеним стручним испитом у области 
образовања са савладаним програмом за извођење 

наставе из предмета Грађанско васпитање, који орга-
низује Министарство просвете или организација коју 
Министарство овласти.

наставник практичне наставе 
(вежби): а) акушерство са негом, 
б) гинекологија са негом и ц) 
здравствена нега - приправник 
у образовном профилу 
гинеколошко-акушерска сестра-
техничар
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; санитар-
но - еколошки инжењер - специјалиста са претходно 
стеченим образовањем за струковну медицинску сес-
тру; струковна медицинска сестра; организатор здрав-
ствене неге, са претходно стеченим средњим образо-
вањем у подручју рада здравство и социјална заштита 
(за гинеколошко-акушерску сестру).

тифлопедагог-педагошки асистент
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог-тифлолог.

административни радник у служби 
за ванредне ученике школе
са 50% радног времена, на одређено 
време од 12 месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, занимања - смера: 
управни техничар или биротехничког смера.

ОСТАЛО: Обавезно доставити: пријаву, диплому (ове-
рен препис-не старији од 6 месеци), уверење о држа-
вљанству (оверен препис-не старији од 6 месеци). Неу-
редне, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

правно-бИротеХнИчКа шКола  
„дИмИтрИје давИдовИћ“
11080 Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/3164-136

наставник енглеског језика

наставник правне групе предмета
на одређено време до краја школске 
године

наставник пословне и службене 
кореспонденције
на одређено време до краја школске 
године

наставник пословне и службене 
кореспонденције
на одређено време до краја школске 
године, са 55% радног времена

наставник економске групе 
предмета
на одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: У погледу стручне спреме, кандидати треба 
да испуњавају услове прописане чл. 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама. Поред 
услова у погледу стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на конкурс доставити: кратку биографију, ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми, овере-
ну копију уверења о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених. Уверење о здравственој способности 
доставља се пре закључења уговора о раду, а уверење 
о неосуђиваности прибавља школа по службеној дуж-
ности. Проверу психофизичких способности кандидата 
који уђу у ужи избор извршиће надлежна служба за 
запошљавање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана обја-
вљивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.
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унИверзИтет у београду 
ФИзИчКИ ФаКултет
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

редовни професор за ужу научну 
област Физика кондензоване 
материје

доцент за ужу научну област 
Физика кондензоване материје
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука и остали услови утврђени Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), Ста-
тутом и Правилницима Универзитета у Београду и 
Физичког факултета, неосуђиваност за кривична дела 
из члана 62 став 4 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07 - аутентично тума-
чење, 97/08 и 44/10). Пријава треба да садржи: био-
графију; оверен препис дипломе; опис досадашње нас-
тавне активности; опис досадашње научне активности; 
преглед научних резултата; списак наставник и науч-
них публикација; списак цитата; најважније публика-
ције. Пријаву доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tеx или doc формат), у складу са 
предлогом који се налази на сајту Физичког факулте-
та: www.ff.bg.аc.rs. Пријаву са доказима о испуњености 
услова конкурса доставити Деканату Физичког факул-
тета, Београд, Студентски трг 12-16 (3. спрат, соба бр. 
652), у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ош „ИсИдора сеКулИћ“
11000 Београд, Гаврила Принципа 42
тел. 011/7614-735

професор разредне наставе

стручни сарадник-библиотекар-
приправник
са 51% радног времена

УСЛОВИ: да су кандидати пунолетна лица; да поседују 
одговарајућу стручну спрему у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника (VII степен); да имају одговарајућу здравствену 
способност; да нису осуђивани правоснажном пресу-
дом за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца; да су 
држављани Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о држављанству); оверен 
препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спре-
ми; лекарско уверење; извод из матичне књиге рође-
них или венчаних.

ош „гаврИло прИнцИп“
11080 Земун, Крајишка 34

наставник грађанског васпитања
са 30% радног времена

наставник енглеског језика
први циклус образовања и васпитања

наставник немачког језика

наставник српског језика
са 66% радног времена

наставник физике
на одређено време, са 40% радног 
времена

наставник разредне наставе
2 извршиоца

наставник техничког образовања
на одређено време

спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да је држављанин РС; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-

цима (за радно место спремачице довољна је општа 
здравствена способност); да испуњава услове у погле-
ду врсте и степена стручне спреме - за радна места 
наставника: висока стручна спрема стечена на студија-
ма другог степена дипломских академских студија, спе-
цијалистичких академских студија или специјалистич-
ких струковних студија, у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - 
аутентично тумачење и 97/08), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; за радно место 
спрамачице: завршена основна школа; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 120, став 1, тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Докази о 
испуњености услова из чл. 120 став 1 тачке 1 и 3 под-
носе се приликом пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 
пре склапања уговора о раду, а доказ из тачке 4 при-
бавља установа.

ош „ћИрИло И методИје“
11000 Београд, Учитељска 58
тел. 011/2884-265, 3473-503

наставник разредне наставе
2 извршиоца

наставник техничко-
информатичког образовања

наставник изборног предмета 
информатика
са 45% радног времена

наставник математике
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања

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

спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одговарајућу 
стручну спрему, предвиђену Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи и да испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе 
о испуњености услова конкурса: доказ о одговарајућем 
образовању и доказ о држављанству Републике Србије. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати у поступку избора кандидата. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „владИмИр назор“
11000 Београд-Железник, Милана Мијалковића 1
тел. 011/2571-757

спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема у траженом 
занимању, према Правилнику о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места за запослене у 
основној школи; да кандидат испуњава услове утврђе-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. 

б о р

понИштење огласа 
гИмназИја 
„мИле арсенИјевИћ бандера“
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2
тел. 030/581-408

Оглас објављен 14.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: професор срп-
ског језика и књижевности, за 67% радног вре-
мена, поништава се у целости.

ош „бранКо перИћ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/85-650

наставник српског језика
за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању, држављанство Републике Србије, услови 
прописани чл. 120 и 130 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/11). Услови из члана 120 став 1 и 2 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1 и 4 и става 2 овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 овог 
члана пре закључења уговора о раду. Доказе из става 
1 и 3 овог члана прибавља установа. Запосленом прес-
таје радни однос ако се у току радног односа утврди да 
не испуњава услове из става 1 и 2 овог члана или ако 
одбије да се подвргне лекарском прегледу. Уз пријаву 
доставити доказе о испуњавању услова конкурса. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

г њ и л а н е

музИчКа шКола 
„стеван ХрИстИћ“
38250 Гњилане, Станишор бб

шеф рачуноводства
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, економски факул-
тет.

Клавирштимер (радник 
на одржавању музичких 
инструмената)
на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, доказ о радном 
искуству на пословима штимовања клавира и других 
инструмената.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми; уверење о држављанству РС, лекар-
ско уверење, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (школа 
ће тражити службеним путем) и кратку биографију. 
Пријаву слати на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на бројеве тел. 
064/8332-727, 064/8332-729.
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ч ач а К

теХнИчКИ ФаКултет у чачКу 
унИверзИтет у Крагујевцу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
рачунарска техника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука.

наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
Информационе технологије и 
системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука, област организационих наука.

сарадник у звању асистент за ужу 
научну област методика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, академско звање, 
мастер професор технике и информатике, студент док-
торских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са просечном оценом најмање 08,00 сходно члану 
72 Закона о високом образовању.

сарадник у звању асистент за 
ужу научну област психолошке и 
педагошке науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент доктор-
ских студија, са просечном оценом најмање 08,00 на 
претходним нивоима студија и остали услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета и 
Статутом Техничког факултета. Уз пријаву приложити: 
биографију, доказ о школској спреми и одговарајуће 
доказе надлежних органа у погледу неосуђиваности 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 радове. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

понИштење КонКурса 
ош „таКовсКИ устанаК“
32301 Таково, Горњи Милановац
тел. 032/736-138

Конкурс објављен 09.11.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

понИштење КонКурса 
ош „степа степановИћ“
Горња Горевница, 32205 Трбушани, Чачак
тел. 032/880-420

Конкурс објављен 26.10.2011. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: професор раз-
редне наставе у ОШ „Степа Степановић“, истуре-
но одељење Милићевци, на одређено време до 
краја школске 2011/2012. године, поништава се 
у целости.

понИштење дела КонКурса 
еКономсКа шКола
32000 Чачак, Господар Јованова 1
тел. 032/222-345

Конкурс објављен 19.10.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за следећа радна 
места: наставник немачког језика, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. године, за 
33% радног времена; наставник филозофије, 
на одређено време до краја школске 2011/2012. 
године, за 10% радног времена; наставник пси-
хологије, на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за 15% радног времена; 
наставник екологије, на одређено време до 
краја школске 2011/2012. године, за 60% рад-
ног времена.

агрономсКИ ФаКултет чачаК 
унИверзИтет у Крагујевцу
32000 Чачак, Цара Душана 34

наставник у сва звања за ужу 
научну област математичко-
статистичка област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор матема-
тичких наука; доктор техничких наука; доктор наука 
- електротехника и рачунарство; доктор наука - рачу-
нарске науке.

наставник у сва звања за ужу 
научну област технологија биљних 
сировина
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука; доктор биохемијских наука; доктор хемијских 
наука; доктор наука - технолошко инжењерство; док-
тор наука - хемијске науке; доктор наука - биохемијске 
науке.

наставник у сва звања за ужу 
научну област Инжењерски 
процеси

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука; доктор наука - технолошко инжењерство.

наставник у сва звања за ужу 
научну област Физика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор физике; 
доктор наука - физичке науке.

наставник у сва звања за ужу 
научну област пољопривредна 
механизација
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука; доктор биотехничких наука; доктор 
пољопривредних наука.

ОСТАЛО: Остали услови за избору звање наставника 
утврђени су чланом 64 Закона о високом обазовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/10). Кандидат мора 
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности, утврђен чланом 64 став 4 Закона о високом 
обазовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/10) и 
дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одгова-
рајући доказ надлежног органа. Пријаве кандидата 
који не доставе тражени доказ или не испуњавају овај 
услов неће се узети у разматрање. Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија, оверена фотокопија дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми, списак научних 
радова, радови, доказ надлежног органа о неосуђива-
ности, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству), подносе се на адресу Факултета. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

установа за предшКолсКо 
васпИтање И образовање  
дечИјИ вртИћ „ИвањИца“
32250 Ивањица, Косовска 48
тел. 032/662-796

медицинска сестра
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског боловања, за рад у јасленој 
групи од 1 до 3 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска 
школа васпитачког смера. Потребна документа уз мол-
бу: оверена фотокопија о завршеној школи; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење да кандидат није осуђиван или под истрагом, у 
складу са чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011)-при-
бавља установа службеним путем; посебно лекарско 
уверење о психофизичкој и здравственој спососбности 
за рад са децом доставља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве слати на адресу установе.

ош „КотраЖа“
32235 Котража, Гуча
тел. 032/856-113

наставник физике
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за 30% радног 
времена

наставник ликовне културе
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за 25% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању. Кандидат поред општих услова треба да испуња-
ва и посебне услове прописане одредбама члана 8 став 
2 тач. 1 и 2 и члана 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11). Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење о здравственој спо-
собности за рад са децом доставља се пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, а кандидате упућује школа. 
Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве слати на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ј а г о д и н а

пољопрИвредно 
ветерИнарсКа шКола 
са домом ученИКа „свИлајнац“
35210 Свилајнац, Краља Петра I 64

наставник историје
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања, са 80% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
историје или дипломирани историчар; да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву дос-
тавити: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверену фотокопију дипломе. Уве-
рење о здравственој способности кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду (проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима врши Национал-
на служба за запошљавање, пре закључења уговора 
о раду). Уверење о неосуђиваности прибавља школа. 
Пријаве са подацима о испуњавању услова конкурса 
доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Наука и образовање
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ош „бошКо ЂурИчИћ“
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15
тел. 035/245-503

професор математике

професор биологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. На основу члана 
8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 
52/2011), кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање на студијама 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 
и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, лице из члана 8, став 2 и 
3 мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови са европским системом преноса бодова, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима и држављанство Републике Србије. 
Уз пријаву са биографским подацима кандидат подно-
си: оверен препис дипломе, односно доказа о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да 
није под истрагом, односно да се против кандидата 
не води кривични поступак, уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (подноси се пре закључења уговора о 
раду). Уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела утврђена у чл. 120, став 1, тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања, прибавља 
установа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају на адре-
су школе. Ближа обавештења могу се добити на број 
телефона: 035/245-503.

пољопрИвредно ветерИнарсКа 
шКола
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време до повратка одсутне 
запослене

УСЛОВИ: одговорајуће образовање прописано чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама; да кандидат испуњава услове прописа-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Доказе о испуњености услова доста-
вити у оригиналу или у овереним фотокопијама. Право 
пријаве на конкурс имају сва заинтересована лица која 
испуњавају опште услове предвиђене законом и посеб-
не услове предвиђене овим конкурсом. Пријаве слати 
на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

понИштење КонКурса 
пољопрИвредно 
ветерИнарсКа шКола
35260 Рековац, Слађана Лукића бб

Конкурс објављен 16.11.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник ликовне културе.

шКола за музИчКе таленте
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб
тел. 035/472-344

Кувар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ кувар.

помоћни радник у кухињи
радник на одржавању чистоће у кухињи

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
сведочанство-диплому о стеченом образовању, уве-
рење да се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница. Сва документа поднети у ори-
гиналу или као оверене фотокопије. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

К и К и н д а

ош „новаК радонИћ“
24435 Мол, Маршала Тита 82

наставник мађарског језика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање; професор, односно дипломирани филолог за 
мађарски језик и књижевност.

наставник енглеског језика
за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику, у другом циклусу 
основног образовања и васпитања, за 
66% радног времена (12 часова)

УСЛОВИ: високо образовање; професор, односно дип-
ломирани филолог за енглески језик и књижевност.

наставник енглеског језика
за рад у одељењу на мађарском наставном 
језику, у првом циклусу основног 
образовања и васпитања, за 70% радног 
времена (14 часова)

УСЛОВИ: високо образовање, професор енглеског јези-
ка, а професор разредне наставе, дипломирани фило-
лог са положеним испитом из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наставе, 
дипломирани школски педагог или дипломирани школ-
ски психолог, дипломирани педагог или дипломира-
ни психолог; наставник разредне наставе и лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, које је на основним студијама поло-
жило испите из педагошке психологије или педаго-
гије и психологије, као и методике наставе, уколико 
поседује знање језика најмање на нивоу Б2 (Ц1 и Ц2 
Заједничког европског оквира) чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, те наставник одговарајућег 
страног језика са положеним испитом по прописима 
из области образовања или лиценцом за наставнике и 
професоре разредне наставе и енглеског језика и про-
фесор разредне наставе, који је на основним студија-
ма савладао програм Модула за енглески језик и који 
поседује уверење којим доказује савладаност програма 
модула и положен испит који одговара нивоу Ц1 Заје-
дничког европског оквира. Осим лица које је профе-
сор енглеског језика, сва остала лица која испуњавају 
наведене услове треба да имају и савладану обуку за 
наставу страног језика на раном узрасту од најмање 25 
сати, у организацији Завода за унапређивање васпи-
тања и образовања-Центар за професионални развој, 
односно друге организације коју овласти Министарство 
просвете. Предност за извођење наставе из страног 
језика у првом циклусу основног образовања и вас-
питања имају професор, односно наставник одгова-
рајућег страног језика, професор разредне наставе, 
професор у предметној настави и наставник у предмет-
ној настави са положеним испитом Б2. Ниво знања 
Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри Универзитета 
у Србији или међународно признатом исправом за ниво 
знања језика које је више од Б2 (Ц1 иЦ2 Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система образовања и вас-
питања; ако се образовно-васпитни рад остварује на 
мађарском језику, доставити доказ о знању мађарског 
језика. Уз пријаву приложити: диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених, уверење да канди-
дат није под истрагом, доказ о завршеном средњем, 
вишем или високом орбазовању на мађарском језику 
или уверење о знању мађарског језика (за радна места 
на којима се образовно-васпитни рад врши у одељењи-
ма на мађарском наставном језику), све у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Уверење о психофизичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима кан-
дидат је дужан да достави пре закључена уговора о 
раду, док ће уверење из казнене евиденције школа 
прибавити по службеној дужности. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ИсправКа огласа 
сенћансКа гИмназИја
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751

Оглас објављен 21.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, мења се за радно место: про-
фесор физичког васпитања, тако што уместо: 
са пуним радним временом, треба да стоји: са 
50% радног времена, и брише се услов: знање 
енглеског језика на нивоу Б2.

ош „Иво лола рИбар“
23313 Нови Козарци, Краља Петра I 42
тел. 0230/356-005

професор немачког језика
са 9 часова недељно (44% радног 
времена)

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

професор ликовне културе
са 5 часова недељно (25% радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни сликар, односно академски сликар-дипломирани 
вајар, односно академски вајар; дипломирани гра-
фичар, односно академски графичар; дипломирани 
сликар примењеног сликарства; дипломирани сликар 
рестауратор; дипломирани вајар примењеног вајар-
ства; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; 
дипломирани графичар примењене графике; дипломи-
рани костимограф; дипломирани костимограф савре-
меног одевања; дипломирани костимограф сценског 
костима; дипломирани индустријски дизајнер; дип-
ломирани дизајнер текстила; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани сценограф; дипломирани 
керамичар; дипломирани фотограф, наставник ликов-
не културе; дипломирани професор ликовне културе; 
дипломирани сликар - професор ликовне културе; 
дипломирани графичар - професор ликовне културе; 
дипломирани вајар - професор ликовне културе; дип-
ломирани уметник савремених медија; дипломирани 
дизајнер; дипломирани архитекта на факултету при-
мењених уметности; дипломирани сликар примењене 
уметности - рестауратор; академски графичар - ликов-
ни педагог; дипломирани сликар - зидно сликарство.

професор математике
са 18 часова недељно (90% радног 
времена)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене, дипл. 
математичар за рачунарство и информатику, дипл. 
математичар-информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипл. математичар за математику еконо-
мије, професор информатике и математике.

ОСТАЛО: уверење о држављанству РС; оверена фото-
копија дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о здравственој и психофизичкој способности за рад 
у школи кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду (провера психофизичких способности се врши код 
надлежног органа за послове запошљавања, а доказ 
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о здравственој способности по одлуци о пријему при-
бавља кандидат); уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120, став 1, тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на број телефона: 0230/356-005.

основна шКола 
„јован јовановИћ змај“
24420 Кањижа, Школски трг 1
тел. 024/874-070

чистач

УСЛОВИ: завршена основна школа, држављанство РС, 
да кандидат није осуђиван за кривична дела, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Уз пријаву кандидат је дужан да 
достави: уверење о држављанству издато у последњих 
6 месеци, оверену фотокопију или препис сведочан-
ства, фотокопију радне књижице и личне карте.

КосовсКа митровица

понИштење дела КонКурса 
унИверзИтет у прИштИнИ 
ФаКултет теХнИчКИХ науКа
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Конкурс објављен 13.04.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
наставник за ужу научну област Основи урба-
низма (за наставне предмете: Студио пројекат 
3-урбанизам, Урбана структура и Урбана обно-
ва градова Србије). Остали део конкурса остаје 
непромењен.

понИштење ИсправКе КонКурса 
 унИверзИтет у прИштИнИ 
ФаКултет теХнИчКИХ науКа
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

Исправка дела конкурса објављена 18.05.2011. 
године у публикацији „Послови“, поништава се 
за радно место: наставник за ужу научну област 
Урбанизам и просторно планирање (за наставне 
предмете: Урбана структура и Урбанистичко и 
просторно планирање). Остали део конкурса 
остаје непромењен.

унИверзИтет у прИштИнИ 
ФаКултет теХнИчКИХ науКа
38220 Косовска Митровица, Кнеза Милоша 7
тел. 028/425-320

наставник за ужу научну област 
архитектонске конструкције
на одређено време од 5 година

наставник за ужу научну област 
архитектонско пројектовање и 
савремена архитектура
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

наставник за ужу научну област 
урбанизам и просторно планирање
на одређено време од 5 година

наставник за ужу научну област 
Историја, теорија и естетика 
архитектуре и визуелних 
уметности и обнова градитељског 
наслеђа
на одређено време од 5 година
наставник за ужу научну област 

бетонске конструкције
на одређено време од 5 година

наставник за ужу научну област 
машинске конструкције
на одређено време од 5 година

асистент за ужу научну област 
друмски саобраћај
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: За наставника: VIII степен стручне спреме, 
научни степен доктора наука, докторат из научне обла-
сти за коју се бира и остали услови утврђени чланом 64 
и 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005 и 44/2010), Статутом Факултета техничких 
наука у Косовској Митровици и Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника и сарадника у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. За асистента: поред општих услова пред-
виђених Законом о раду, кандидати за асистента треба 
да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 
72 став 1, 2 и 6 Закона о високом образовању Репу-
блике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005 и 44/2010), 
Статутом Факултета техничких наука у Косовској Мит-
ровици и Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника и сарадника у складу са којима ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз прија-
ву кандидати у зависности од звања у које се бирају 
подносе: оверену копију дипломе о завршеним основ-
ним студијама, диплому о завршеним магистарским 
студијама уколико је поседују, потврду о прихваће-
ној теми докторске дисертације или потврду о уписа-
ним докторским студијама, списак научних и стручних 
радова са свим индексним ознакама, као и фотокопије 
самих радова, радно-професионалну биографију и 
друге доказе који могу послужити приликом избора. 
Пријаве кандидата са прилозима: пријава на конкурс 
(4 примерка), биографија (2 примерка), списак науч-
них радова (2 примерка), оригинал или фотокопија 
радова, дипломе о одговарајућој стручној спреми (за 
асистенте уверење о положеним испитима са претход-
них нивоа студија), извод из матичне књиге рођених, 
уверње о држављанству Републике Србије, уверење да 
против кандидата није покренута истрага, нити поди-
гнута оптужница, подносе се на горенаведену адресу, 
са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава са пратећом документацијом је 15 дана, који 
почиње да тече даном објављивања конкурса.

К ра г У ј е в а ц

медИцИнсКИ ФаКултет
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 
научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

наставник у звању доцента за ужу 
научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

наставник у звању доцента за ужу 
научну област педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, докторат из научне области за коју 
се бира и завршена одговарајућа специјализација.

сарадник у звању асистента за 
ужу научну област медицинска 
статистика и информатика
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, са укупном 
просечном оценом најмање 08,00 и уписане докторс-
ке академске студије или магистар медицинских наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/2005), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа 

и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Медицинског факултета у Крагујевцу, у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, фотокопију диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација. Кон-
курсну документацију доставити и у електронској фор-
ми. Рок за пријаву је 15 дана.

полИтеХнИчКа шКола
34000 Крагујевац, Косовска 8
тел. 034/335-178

наставник стручних предмета 
електро струке (дипломирани 
инжењер електронике или 
дипломирани инжењер 
електротехнике, смер електроника 
и аутоматика)

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о врс-
ти образовања наставника у стручним школама који 
остварују наставни план и програм огледа за обра-
зовни профил - техничар мехатронике; да кандидат 
испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву достави-
ти оверене фотокопије докумената којима се доказује 
одговарајуће образовање, уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених.

еКономсКИ ФаКултет
34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
менаџмент и пословна економија, 
наставни предмети: економика 
и организација трговинских 
предузећа и менаџмент у туризму 
и хотелијерству
на одређено време 5 година

наставник у звање доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област општа економија 
и привредни развој, наставни 
предмети: економске доктрине и 
макроекономска анализа
на одређено време 5 година

наставник у звање доцента за 
ужу научну област менаџмент 
и пословна економија, наставни 
предмет: маркетинг
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора економских наука 
одговарајуће научне области и други општи, педагош-
ки и посебни услови порописани Законом о високом 
образовању, Статутом и другим актима Факултета и 
Универзитета. Кандидати уз пријаву достављају дока-
зе о испуњавању услова конкурса и доказе о неосуђи-
ваности, утврђене чланом 62 став 3 Закона о високом 
образовању и чланом 125е став 1 Статута Универзи-
тета у Крагујевцу. Пријаву са доказима о испуњености 
услова тражених конкурсом доставити на горенаведену 
адресу Факултета. Рок за пријаву је 15 дана.

КултурнИ центар 

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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„радоје домановИћ“
34210 Рача, Карађорђева 60
тел. 034/751-275

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме, да 
кандидат има најмање годину дана радног искуства 
на руководећим местима; да поседује организаторске 
способности; да не постоје законске сметње за имено-
вање директора. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи следећу документацију: предлог програма 
рада и развоја Културног центра „Радоје Домановић“ 
за период од 4 године; оверену копију диполоме или 
уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију 
радне књижице или доказ о радном искуству; уве-
рење основног и вишег суда да се против њега не води 
истрага и да није подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; уверење полицијске управе да није осуђи-
ван (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на новом обрасцу, сход-
но Закону о матичним књигама објављеном у „Службе-
ном гласнику РС“; оверену копију личне карте и доказ 
о општој здравственој способности - лекарско уверење 
(оригинал). Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
или поштом, Управном одбору Центра, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс-не отвара-
ти“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

ош „ИлИја гарашанИн“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

професор француског језика
за 45% радног времене

професор разредне наставе

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

професор разредне наставе
на одређено време до повратка 
запосленог са неплаћеног одсуства

професор разредне наставе
на одређено време до завршетка огледа 
ФООО

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати подносе следеће доказе: ове-
рену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу 
школе. Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти на број телефона: 034/6711-818.

К ра љ е в о

пољопрИвредно-ХемИјсКа 
шКола „др ЂорЂе радИћ“
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

професор биологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

професор микробиологије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

професор математике
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

професор информатике
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

професор немачког језика
са 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске 2011/2012. 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Потребно је 
да кандидат испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама („Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7/08), 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима и да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за 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 мало-
летног лице или родоскрвњење, 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе о струч-
ној спреми, уверење о држављанству РС (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених, лекар-
ско уверење о одговарајућој здравственој способности 
(доставља се пре закључења уговора о раду), доказ 
о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Пре 
доношења одлуке о избору кандидата врши се провера 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима од стране Националне службе за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Документа слати на адресу школе. Ближа оба-
вештења могу се добити на број телефона: 036/359-
888, у времену од 09,00 до 13,00 часова.

ош „ЖИван марИчИћ“
36221 Жича, Жички пут бб
тел. 036/5817-317

наставник биологије
за 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. На конкурс се 
могу пријавити кандидати који поред општих услова 
предвиђених законом испуњавају и посебне услове 
предвиђене чл. 120 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; одговарајуће образовање 
(одговарајућа врста и степен стручне спреме пред-
виђен Законом и Правилником о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-

ли). Уз пријаву на конкурс приложити и одговарајућу 
документацију, којом се доказује испуњеност услова 
предвиђених Законом, Правилником и овим конкур-
сом: диплому о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених (документација се доставља у оригиналу или 
у овереним фотокопијама). Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, као 
и пријаве са неовереном документацијом, неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу школе или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 09,00 до 
12,00 часова.

К р У ш е в а ц

ош „велИКа дренова“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

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

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема, професор раз-
редне наставе, наставник разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које му је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 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; да 
има држављанство Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству, који 
су издати у последњих шест месеци или имају трајно 
важење; оверену фотокопију дипломе; кратку биогра-
фију. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ош „станИслав бИнИчКИ“
37252 Јасика, Станислава Биничког бб
тел. 037/671-103

наставник српског језика
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве прописане чланом 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања, а у погледу стручне спреме 
треба да испуњавају услове прописане важећим Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе доказ о стручној спреми и уверење о 
држављанству. Пријаве слати на наведену адресу.

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

наставник српског језика
за 95% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање према Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву кандидати су дужни да 
доставе: оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно лиценци (уколико поседују исто), уве-
рење о држављанству. Пријаве слати на адресу школе.
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вИсоКа ХемИјсКо теХнолошКа 
шКола струКовнИХ студИја
37000 Крушевац, Косанчићева 36
тел. 037/427-603

наставник за ужу област Хемија

УСЛОВИ: факултет за физичку хемију, постдипломске 
студије-доктор физичко-хемијских наука, 1 година рад-
ног искуства. Услови за избор у звање прописани су 
чл. 63, 64 и 65 Закона о високом образовању и Стату-
том школе. Уз пријаву кандидати подносе: биографске 
податке, преписе диплома, списак објављених радова 
и других публикација. Биографске податке и списак 
објављених радова и других публикација кандидати 
подносе у штампаном и електронском облику. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ош „нада поповИћ“
37000 Крушевац, Ломничке борбе 7
тел. 037/3547-610

наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене 
са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове у скла-
ду са чланом 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати су дужни да поднесу сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе или 
уверење о завршеној школи, уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених.

ош „Херој мИрКо томИћ“
37258 Доњи Крчин
тел. 037/795-180

наставник математике
за рад у Залоговцу, са 89% радног 
времена, на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове утврђе-
не у чл. 68 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то у погледу стручне спреме: професор 
математике или дипломирани математичар, односно да 
је стекао ово звање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или звање мастер; да испуња-
ва услове у складу са чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву канди-
дат прилаже: уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Пријаве са доказима о испуњавању услова доста-
вити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити на број телефона: 
037/795-180.

предшКолсКа установа 
„паХуљИце“
37220 Брус, Јосифа Панчића бб
тел. 037/826-527

васпитач деце предшколског 
узраста

УСЛОВИ: VI степен, виша школа за образовање васпи-
тача, положен испит за лиценцу, психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом (доказ се под-
носи пре закључивања уговора о раду), држављанство 
РС, да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120, став 1, тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа). Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

л е с К о в а ц

ош „боЖИдар мИљКовИћ“
Горњи Присјан, 16210 Власотинце

професор разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Доњем 
Присјану

професор енглеског језика
са 45% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању и све услове прописане у члану 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави: оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, биографију, доказ да кан-
дидат није осуђиван у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања, члан 120 став 1 
тачка 3-прибавља установа по службеној дужности. 
Лекарско уверење којим се потврђује здравствена спо-
собност кандидат подноси након закључивања угово-
ра о раду. Нетачне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир.

ош „радоје домановИћ“
16201 Манојловце
тел. 016/785-234

секретар школе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има стечено високо образовање, завршен правни 
факултет (VII/1 степен стручне спреме); да је држа-
вљанин Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела 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 злоста-
вљање малолетног лица и родоскрвњење, за примање 
или давање мита, за кривична дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја, против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); да није под 
истрагом и да против њега није подигнута оптужница.

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом обавез-
но поднети: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеном правном факултету; оверену фотокопију 
или оригинал извода из матичне књиге рођених; овере-
ну фотокопију или оригинал уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
кандидат није под истрагом или оптужбом (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење надлежне здравстве-
не установе доставља само кандидат који је изабран 
и то пре закључења уговора о раду (не старије од 6 
месеци). Податке из казнене евиденције службено при-
бавља установа, па није потребно достављати доказе о 
неосуђиваности приликом подношења пријаве. Прија-
ве са доказима о испуњености услова слати на адресу 
школе, са назнаком: „Конкурс за секретара школе“, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Разма-
траће се само благовремене и потпуне пријаве канди-
дата. Благовремена пријава је она пријава која је пре-
дата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа 
којима кандидат доказује да испуњава услове означе-
не у конкурсу. Кандидати ће бити писмено обавештени 
о одлуци директора школе у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава. Ближа обавештења 
могу се добити на број телефона: 016/785-234.

средња шКола 
„светозар КрстИћ тоза“
16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-152

благајник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска школа; 
звање економски техничар.

професор математике
са 50% радног времена

професор рачунарства и 
информатике
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање предвиђе-
но чланом 8 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручној школи; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 наведеног Закона; да има држављанство 
Републике Србије.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на кон-
курс доставити: оверену фотокопију дипломе; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству. 
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела из 
члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања-прибавља школа службеним 
путем. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на наведену 
адресу.

ош „вуК КараЏИћ“
16230 Лебане, 19. август 3
тел/факс: 016/846-292

наставник музичке културе
на одређено време до повратка радника са 
боловања, са 40% радног времена, за рад 
у ИО Бувце и у централној школи

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника; да кандидат испуњава услове пропи-
сане у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: уверење 
о држављанству; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о здравственој способности се подноси 
пре закључивања уговора о раду, а доказ о неосуђива-
ности прибавља школа. У току поступка одлучивања о 
избору кандидата надлежна служба за запошљавање 
врши проверу психофизичких способности кандидата, 
применом стандардизованих поступака. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве слати на адресу школе.

ош „стојан љубИћ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

професор разредне наставе
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања, за рад у 
издвојеном одељењу у Кацабаћу

професор разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 
функције, за рад у издвојеном одељењу у 
Славнику

професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Магашу

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Наука и образовање
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професор разредне наставе
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за рад у издвојеном 
одељењу у Горњем Брестовцу

УСЛОВИ: VII/1 степен, професор разредне наставе. 
Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање, у складу са одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као и услове 
утврђене у чл. 120 ЗОСОВ. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. Докази 
о испуњавању услова подносе се уз пријаву на оглас. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

понИштење огласа 
ош „стојан љубИћ“
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Оглас објављен 21.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

основна шКола 
„мИлутИн смИљКовИћ“
16207 Винарце
тел. 016/253-349

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

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву поднесу: сведочанство о завршеној 
основној школи; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да нису осуђивани; 
лекарско уверење. Пријаве са документацијом слати 
на адресу школе.

л о з н и ц а

ош „јован цвИјИћ“
15300 Лозница, Његошева 20

наставник хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу 
стручну спрему-VII/1 степен стручне спреме и звање 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 
20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09 и 3/10); 
односно висока стручна спрема и звање: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, 
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање 
и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар, смер хемијско инжењерство, професор био-
логије и хемије, професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар, професор хемије.

ОСТАЛО: да кандидати нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство РС, да имају психофизичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима. Као доказ 
о испуњавању услова, кандидати уз пријаву подносе: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 

рођених (оригинал или оверену фотокопију), лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду, 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

ош „анта богИћевИћ“
15300 Лозница, Јанка Веселиновића 6
тел. 015/882-175

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће обра-
зовање из члана 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) 
и Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-
Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 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 и 3/10), као и да испуњавају 
услове наведене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да при-
ложе: оверен препис-фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству-не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених. По истеку 
рока за подношење пријава, за све кандидате који су 
благовремено доставили исправну и потпуну докумен-
тацију, школа ће прибавити од надлежног органа доказ 
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела. У поступку 
одлучивања о избору, директор врши ужи избор кан-
дидата које у року од 8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава упућује на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
код надлежне службе за послове запошљавања. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе на адресу школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

н и ш

ош „стеван сИнЂелИћ“
Каменица, 18204 Горњи Матејевац
тел. 018/652-622

професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају одговарајуће обра-
зовање, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Доказ о испуњености услова из тачке 2 изабрани кан-
дидат подноси приликом закључивања уговора о раду, 
а доказ из тачке 3 прибавља установа по службеној 
дужности. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству-не старије 
од 6 месеци; уверење надлежног суда да кандидат није 
под истрагом-не старије од 6 месеци; оверену фото-
копију уверења (обавештења) о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; кратку 
биографију. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ош „десанКа маКсИмовИћ“
18225 Катун
тел. 018/618-180

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

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави може да изводи лице 
са високом стручном спремом за предмет математи-
ка - члан 3 став 1 Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи 

(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 6/96, 
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10): профе-
сор математике; дипломирани математичар; дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар - информатичар; професор 
математике и рачунарства; дипломирани математичар 
за математику економије; професор информатике - 
математике; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани информатичар; дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику; остале 
врсте стручне спреме по горенаведеном члану Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; држављанство Републике 
Србије (уверење); да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење прибавља установа); лекарско уверење (дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ош „вуК КараЏИћ“
18210 Житковац, Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа предвиђене законом, као и 
посебне услове утврђене Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о држа-
вљанству; лекарско уверење (пре закључења уговора 
о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Најмање средња стручна спрема; савладан 
програм обуке за педагошког асистента прописан од 
стране Министарства просвете и науке. Уз пријаву дос-
тавити: оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о држављанству; доказ о савлада-
ном програму обуке за педагошког асистента; лекарско 
уверење (пре закључења уговора о раду). Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

понИштење дела огласа 
предшКолсКа установа „лане“
18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3

Оглас објављен 28.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
васпитач.

н о в и  п а з а р

ИсправКа дела КонКурса 
ош „алеКса шантИћ“
36321 Црквине
тел. 020/5723-020

Конкурс објављен 28.12.2011. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се за радно место: 
наставник босанског језика, за 60% норме 
часова, на одређено време, и треба да гласи: 
наставник босанског језика, за 50% норме, на 
одређено време. Остали део конкурса остаје 
непромењен.

Наука и образовање
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н о в и  с а д

ош „вуК КараЏИћ“
21426 Бач, Школска 1
тел. 021/771-224

наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке 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 и 44/10), а почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; за наставника математике сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника 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 
и 3/2010): наставу може да изводи лице са високом 
стручном спремом: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани матема-
тичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар-информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за матема-
тику економије, професор информатике-математике, 
дипломирани математичар-астроном, дипломирани 
математичар-примењена математика, дипломирани 
информатичар.

наставник немачког језика
за 40% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, специјалистич-
ке 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 и 44/10), а почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; за наставника математике сходно Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника 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 
и 3/2010): наставу може да изводи лице са високом 
стручном спремом: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност.

ОСТАЛО: Поред законом прописаних општих услова, 
кандидат мора да испуњава и следеће посебне усло-
ве за заснивање радног односа: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примања или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат је дужан да дос-
тави: краћу биографију, доказ о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, изјаву да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена дела, својеручно пот-
писану, са наведеним бројем, местом и датумом изда-
вања личне карте и јединственим матичним бројем 
грађана. Докази о испуњености услова достављају се у 
оригиналу или као оверана фотокопија. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат. Доказ о неосуђива-
ности прибавља Школа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „петеФИ шандор“
21220 Бечеј, Републиканска 135
тел. 021/6915-692

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
да се пријави кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 8 став 2 и чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011): да је држављанин 
Републике Србије; да има одговарајуће образовање из 
члана 8 став 2 Закона за наставника основне школе, за 
педагога и психолога; најмање 5 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; да поседује дозволу 
за рад; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; уверење да 
кандидат није осуђиван у складу са одредбом чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона. Уз пријаву на конкурс канди-
дат подноси: молбу са прегледом кретања у служби, 
биографским подацима и предлогом рада за мандатни 
период директора школе; диплому о стеченој стручној 
спреми (оригинал или оверену фотокопију); оверену 
фотокопију или препис лиценце за наставника, психо-
лога или педагога; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о некажњавању (не 
старије од 6 месеци); лекарско уверење о психофизич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); потврду о радном стажу у просве-
ти. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“ или преда-
ти лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

понИштење КонКурса 
ош „петеФИ шандор“
21220 Бечеј, Републиканска 135
тел. 021/6915-692

Конкурс објављен 21.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

ош „јан амос КоменсКИ“
21472 Кулпин, Маршала Тита 76
тел. 021/786-013

наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у одговарајућем 
занимању, доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (словачки језик); држављан-
ство Републике Србије; извод из матичне књиге рође-
них; психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са ученицима (подноси само изабрани кандидат); 
уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања (прибавља 
школ).

предшКолсКа установа 
„детИњство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање за васпитача или 
стручног сарадника (педагог, психолог, педагог за 
ликовно, музичко, физичко васпитање и логопед), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) у складу са Законом о високом 
образовању, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; изузетно и лица са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; да кандидат има пет година радног ста-
жа у области образовања и васпитања-за лица са висо-
ким стручним образовањем, односно најмање десет 
година стажа у области образовања и васпитања-за 

лица са вишим стручним образовањем; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да поседује лиценцу за васпитача 
или стручног сарадника (дозвола за рад); да има обуку 
и положен испит за директора (лиценца за директора). 
Уз пријаву на конкурс доставити: радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за лиценцу за вас-
питача или стручног сарадника; оверену фотокопију 
уверења о похађаном прописаном програму обуке и 
положеном испиту за директора (лиценца за директо-
ра); доказ о радном стажу у области васпитања и обра-
зовања; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; лекарско уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са децом. Изабрани кандидат који 
нема положен испит за лиценцу за директора, дужан је 
да га положи у року од годину дана од дана ступања на 
дужност или му престаје дужност директора. Извод из 
казнене евиденције установа ће прибавити службеним 
путем. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс за директора“. Рок 
за пријављивање је 15 дана.

предшКолсКа установа 
„детИњство“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а
тел. 021/832-894

васпитач-приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање-V, VI или VII сте-
пен стручне спреме, одговарајуће васпитно-образовне 
струке-васпитач, завршене основне струковне студије; 
психофизичка и здравствена способност за рад са 
децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да достави: уверење о држављанству-не старије од 
6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми, посебно лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом, а које се доставља пре закључења угово-
ра о раду, извод из матичне књиге рођених. Извод из 
казнене евиденције установа ће прибавити службеним 
путем. Све фотокопије морају бити оверене од стране 
надлежног органа.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање-IV степен стручне 
спреме, одговарајуће куварске струке; психофизичка 
и здравствена способност за рад са децом; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; положен курс хигијенског миниму-
ма. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
краћу биографију, уверење о држављанству-не старије 
од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе о стеченој 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 29  18.01.2012.  |  Број 448  |   

одговарајућој стручној спреми, посебно лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способно-
сти за рад са децом, а које се доставља пре закљу-
чења уговора о раду, извод из матичне књиге рођених. 
Извод из казнене евиденције установа ће прибавити 
службеним путем. Све фотокопије морају бити оверене 
од стране надлежног органа.

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ФаКултет теХнИчКИХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Расписује конкурс за изборе у звања и засни-
вање радног односа за следећа радна места:

редовни или ванредни професор 
за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област геодезија и 
геоматика

УСЛОВИ:VIII степен стручне спреме, геодетске струке, 
чланство у међународним организацијама из области 
Геоматике, учешће у раду међународних институција у 
звању експерта за област Геоматике и услови прописа-
ни чланом 64 Закона о високом образовању.

ванредни професор за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област Инжењерство и 
менаџмент медија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, социолошко-
правне струке, подручје Менаџмент медија, научне 
дисциплине Медији и јавно мњење и Новинарство, 
радно искуство као доцент из уже научне области за 
коју се бира у трајању од 5 година и више и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
телекомуникације и обрада 
сигнала

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехнич-
ке струке, област Телекомуникације и обрада сигна-
ла, радно искуство у настави из предмета уже научне 
области у трајању од четири године, најмање 2 рада 
објављена у часописима са СЦИ листе и услови пропи-
сани чланом 64 Закона о високом образовању.

доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
електроенергетика и заснивање 
радног односа са трећином пуног 
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке 
струке, област Електроенергетика и услови прописани 
чланом 64 Закона о високом образовању.

доцент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
производни системи, организација 
и менаџмент

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме струке индустриј-
ско инжењерство и услови прописани чланом 64 Зако-
на о високом образовању.

предавач струковних студија за 
ужу стручну, уметничку, односно 
научну област производни 
системи, организација и 
менаџмент (предузетнички 
менаџмент)

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке 
Инжењерски менаџмент-спец. инж. менаџмента, завр-
шене двогодишње специјалистичке академске студије 
(120 ЕСПБ), најмање 2 године радног искуства у наста-
ви на високошколској установи, знање енглеског јези-
ка, објављени научни радови из уже стручне, уметнич-
ке, односно научне области за коју се бира и услови 
прописани чланом 64 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
примењене рачунарске науке и 
информатика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнич-
ке струке, искуство у држању настави из области Архи-
тектура рачунара и Оперативних система, искуство у 
асемблерском и конкурентном програмирању и услови 
прописани чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
електроника

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнич-
ке струке, мастер рад из области Електроника, најмање 
2 године искуства у држању настави из области Елек-
троника и услови прописани чланом 72 Закона о висо-
ком образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
електроенергетика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротехнич-
ке струке-дипл. инж. мастер, област Електроенерге-
тика и услови прописани чланом 72 Закона о високом 
образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област машинске конструкције, 
транспортни системи и логистика

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електротех-
ничке струке-дипл. инж. мастер, претходно искуство 
у наставном раду у наведеној области, учешће на 
научно-истраживачким пројектима из области логис-
тике унутрашњег транспорта на претовару и у скла-
диштима, знање енглеског и немачког језика, активно 
коришћење софтверских пакета за симулацију рада 
претовара и складишта, нпр. Таyлор и услови прописа-
ни чланом 72 Закона о високом образовању.

асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
Инжењерство заштите животне 
средине

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке 
Инжењерство заштите животне средине и услови про-
писани чланом 72 Закона о високом образовању.

научни сарадник за ужу стручну, 
уметничку, односно научну област 
телекомуникације и обрада 
сигнала

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, електротехничке 
струке и услови прописани чланом 70 Закона о научно-
истраживачкој делатности.

сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област теорија 
конструкција

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске 
струке-дипл. инж. мастер, област Конструкције и усло-
ви прописани чланом 71 Закона о високом образовању.

сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област уметност 
примењена на архитектури, 
технику и дизајн

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, архитектонске 
струке-дипл. инж. мастер, уписане специјалистичке 
студије на студијском програму Архитектура и урбани-
зам, искуство у оквиру уже стручно-уметничке области 
Уметност примењена на архитектуру, технику и дизајн 
и услови прописани чланом 71 Закона о високом обра-
зовању.

сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област наука о 
материјалима и инжењерски 
материјали

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске стру-
ке и услови прописани чланом 71 Закона о високом 
образовању.

сарадник у настави за ужу 
стручну, уметничку, односно 
научну област логистика и 
интермодални транспорт

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, саобраћајне 
струке и услови прописани чланом 71 Закона о висо-
ком образовању.

ОСТАЛО: Приложити: молбу за избор у звање и пријем 
у радни однос (навести прецизан назив уже науч-
не области), докази о испуњености услова конкурса, 
краћа биографија, фотокопије диплома, доказ о држа-
вљанству, списак објављених научних радова, књига 
и саме радове. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за сваки конкурс појединачно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања.

понИштење дела КонКурса 
ФаКултет теХнИчКИХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 30.11.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радно место: 
редовни професор за ужу стручну, уметничку, 
односно научну област Уметности примење-
на на архитектуру, технику и дизајн-Ефемерна 
архитекура-Сценски дизајн са трећином пуног 
радног времена.

понИштење дела КонКурса 
ФаКултет теХнИчКИХ науКа
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/4852-068

Конкурс објављен 14.12.2011. године у публи-
кацији „Послови“, поништава се за радна мес-
та: доцент за ужу стручну, уметничку, односно 
научну област Рачунарска графика са трећином 
пуног радног времена, и асистент за ужу струч-
ну, уметничку, односно научну област Рачунар-
ска графика.

ИсправКа КонКурса 
ош „22. оКтобар“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/831-345

Конкурс објављен 04.01.2012. године у публи-
кацији „Послови“, исправља се у називу, тако 
што уместо:

ОШ „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/831-345

треба да стоји:

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78
тел. 021/831-345

www.nsz.gov.rs

ВАША  
ПРАВА АДРЕСА:

Наука и образовање
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ош „вуК КараЏИћ“
Бачко Добро Поље, Маршала Тита 85
тел. 021/724-029

професор физике
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09), за: професора физике, дипло-
мираног физичара, професор физике и хемије, дипло-
мираног педагога за физику и хемију, професора физи-
ке и основа технике, дипломираног педагога за физику 
и основе технике, професора физике и математике, 
дипломираног астрофизичара, дипломираног физича-
ра за примењену физику и информатику, професора 
физике и хемије за основну школу, професора физи-
ке и основа технике за основну школу, дипломираног 
физичара за примењену физику, професора физике за 
средњу школу, дипломираног физичара истраживача, 
дипломираног професора физике и хемије за основну 
школу, дипломираног професора физике и основа тех-
нике за основну школу, дипломираног физичара за 
општу физику, дипломираног физичара за теоријску 
и експерименталну физику, дипломираног педагога 
за физику и општетехничко образовање, дипломира-
ног астронома, смер астрофизика; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безу-
словна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству издато у последњих 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија), извод из мати-
чне књиге рођених. Лекарско уверење доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању 
прибавља школа. Проверу психофизичких способно-
сти врши Национална служба за запошљавање Врбас. 
Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

гИмназИја  
„лаза КостИћ“
21000 Нови Сад, Лазе Лазаревића 1
тел. 021/6466-766
е-mail: lakogim@gmail.com

наставник историје
на одређено време две године

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да испуњава следеће 
услове: да има одговарајућу здравствену способност; 
да има држављанство Републике Србије; да испуња-
ва услове у погледу стручне спреме: професор исто-
рије, дипломирани историчар који је стекао високо 
образовање на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године; да није правоснажно осуђиван на каз-
ну затвора у трајању од најмање 6 месеци. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми и уверење о одговарајућој здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

шКола за дИзајн  
„богдан шупут“
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 22
тел. 021/512-244

помоћни радник-спремачица
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републи-
ке Србије, да је опште здравствено способан, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, 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. Уз пријаву на конкурс потребно да је кан-
дидат достави оверене фотокопије следећих докумена-
та: сведочанство о завршеном основном образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ош „јован дучИћ“
Петроварадин, Прерадовићева 6
тел. 021/6433-201

административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економског смера 
или гимназија. Уз пријаву на оглас доставити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству-не 
старије од 6 месеци, оверену копију дипломе, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
односно да није осуђиван за кривично дело за које 
је изречна безусловна казна затвора у трајању од 6 
месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за 
кривично дело против достојанства личности и мора-
ла. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци). Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „За конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

пољопрИвредна шКола бач
21420 Бач, Школска 1
тел. 021/771-063

наставник физике
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Законом о раду, Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама: професор физике, дип-
ломирани физичар, професор физике и хемије, дипло-
мирани физичар за примењену физику и информатику, 
дипломирани астрофизичар, дипломирани инжењер 
физике, смер индустријска физика, дипломирани физи-
чар за општу физику, дипломирани физичар за при-
мењену физику, дипломирани физичар-информати-
чар, професор физике за средњу школу, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дип-
ломирани физичар истраживач; наставу и друге обли-
ке образовно васпитног рада из предмета физика може 
изводити и: професор физике и хемије за основну шко-
лу, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу; дипломирани физико-хемичар, дипломирани 
инжењер електротехнике, смер техничка физика, дип-
ломирани астроном, смер астрофизика.

наставник немачког језика
за 56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Законом о раду, Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност.

секретар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене Законом о раду, Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти струч-
не спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама: дипломирани пра-
вник.

ОСТАЛО ЗА СВА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву на конкурс 
потребно је приложити следећу документацију: ове-
рену копију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми; оригинал или оверену копију уверења о држа-
вљанству Републике Србије (да није старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
книге рођених; фотокопију личне карте; фотокопију 
радне књижице. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошљавања, пре пријема у радни 
однос. Радни однос не може засновати кандидат који 
је осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примања или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, 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 прибавља школа по службеној 
дужности од надлежне Полицијске управе). Изабрани 
кандидати пре закључења уговора о раду достављају 
лекарско уверење. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се лично или препорученом поштом, 
на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

завод за Културу војводИне
21000 Нови Сад, Војводе Путника 2

стручни сарадник за обављање 
послова у организационој 
јединици за координацију 
невладиних организација

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, 
кандидати морају да испуњавају и следеће посебне 
услове: висока стручна спрема, друштвеног смера, 
знање једног светског језика и једног језика национал-
них заједница у Војводини, пет година радног искуства 
на сличним пословима. Кандидати не могу бити лица 
која су осуђивана за кривична дела на безусловну каз-
ну затвора најмање 6 месеци или за кривична дела која 
га чине неподобним за обављање послова у установа-
ма културе и лица против којих се води истрага или 
кривични поступак. Уз пријаву кандидати достављају 
CV и доказе о испуњавању посебних услова из огла-
са. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „За 
оглас“.

унИверзИтет у новом саду 
пољопрИвреднИ ФаКултет
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Истраживач сарадник за ужу 
научну област Хирургија

УСЛОВИ: ветеринарски или пољопривредни факул-
тет, смер ветеринарске медицине. Кандидати треба да 
испуњавају услове утврђене Законом о научно-истра-
живачком раду, члан 70 („Сл. гласник РС“, бр. 11/05) 
и Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу, биографске 
податке, научне и стручне радове, доказе о њиховом 
објављивању и потврде или уверења о наставку шко-
ловања (уписане докторске студије).

Истраживач сарадник за ужу 
научну област ратарство и 
повртарство

УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер ратарство и 
повртарство. Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о научно-истраживачком раду, члан 70 
(„Сл. гласник РС“, бр. 11/05) и Статутом Пољопривредног 

Tржиштe рада

АнАлитички  приступ  
зАпошљАвАњу

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 31  18.01.2012.  |  Број 448  |   

факултета у Новом Саду. Уз пријаву кандидат је обавезан 
да достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу, 
биографске податке, научне и стручне радове, доказе о 
њиховом објављивању и потврде или уверења о наставку 
школовања (уписане докторске студије).

Истраживач сарадник за ужу 
научну област Исхрана животиња

УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер сточар-
ство. Кандидати треба да испуњавају услове утврђене 
Законом о научно-истраживачком раду, члан 70 („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/05) и Статутом Пољопривред-
ног факултета у Новом Саду. Уз пријаву кандидат је 
обавезан да достави доказ о испуњености услова по 
овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне 
радове, доказе о њиховом објављивању и потврде или 
уверења о наставку школовања (уписане докторске 
студије).

ОСТАЛО: Пријаве достављати на наведену адресу, са 
назнаком: „За конкурс“.

п а н ч е в о

балетсКа шКола 
„дИмИтрИје парлИћ“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

наставник класичног балета
за рад у Панчеву

наставник класичног балета
на одређено време ради замене преко 
60 дана, а најдуже до краја школске 
2012/2013. године, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: лице са стеченим стручним називом профе-
сор; дипломирани педагог; дипломирани глумац; дип-
ломирани историчар уметности; дипломирани менаџер 
у уметности; балетски педагог; играч класичног балета 
са специјалистичким образовањем из области методи-
ке играчких предмета; играч класичног балета - први 
солиста ансамбла балета.

наставник за корепетицију 
класичног балета (пратња)-клавир
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипло-
мирани музичар чембалиста; дипломирани музичар 
оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; дипломирани композитор.

наставник математике
на одређено време, са 16,5% радног 
времена, за рад у Панчеву

УСЛОВИ: професор математике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани математичар - примењена 
математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије); дипломи-
рани информатичар; професор хемије - математике; 
професор географије - математике; професор физике 
математике; професор биологије-математике; дипло-
мирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; професор математике - теориј-
ско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор информатике - математике; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; дипломи-
рани математичар - математика финансија; дипломи-
рани математичар - астроном; дипломирани математи-
чар за математику економије; професор математике и 
рачунарства.

наставник за корепетицију 
класичног балета (пратња)-клавир
за рад у Алибунару

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипло-
мирани музичар чембалиста; дипломирани музичар 
оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; дипломирани композитор.

наставник за корепетицију 
народне игре (пратња)-хармоника
са 40% радног времена, за рад у 
Алибунару

УСЛОВИ: дипломирани музичар-хармоникаш.

наставник за корепетицију 
класичног балета (пратња)-клавир
са 70% радног времена, за рад у 
Зрењанину

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипло-
мирани музичар чембалиста; дипломирани музичар 
оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; дипломирани композитор.

наставник за корепетицију 
класичног балета (пратња)-клавир
за рад у Зрењанину

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипло-
мирани музичар чембалиста; дипломирани музичар 
оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; дипломирани композитор.

наставник клавира
на одређено време, за рад у Зрењанину

УСЛОВИ: дипломирани музичар пијаниста; дипло-
мирани музичар чембалиста; дипломирани музичар 
оргуљаш; дипломирани музичар педагог, дипломирани 
музички педагог; дипломирани композитор; професор 
солфеђа и музичке културе; професор солфеђа.

наставник солфеђа
са 20% радног времена, за рад у 
Зрењанину

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипломирани 
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
музичар педагог.

ОСТАЛО: За кандидате играчких предмета (класичан 
балет) тражи се положен стручни испит из методике 
класичног балета и положен испит из психологије и 
педагогије. Кандидати који немају положен стручни 
испит или лиценцу за рад, у обавези су да положе 
лиценцу у року од 1 године, односно најдуже 2 годи-
не. За кандидате класичног балета биће организова-
на аудиција (провера радне способности - свирање 
на лицу места); да кандидат испуњава услове наведе-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: уверење о 
држављанству; оверену копију дипломе о завршеној 
школи; оверену копију извода из матичне књиге рође-
них. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 2 
члана 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања подносе се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из става 1 тачка 3 истог члана прибавља уста-
нова. Пријаве доставити на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ош „олга петров“
26234 Банатски Брестовац, Олга Петров 1
тел. 013/626-121

радник на одржавању хигијене

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом, ако има I степен 
стручне спреме, основна школа, најмање једну годи-
ну радног искуства на истим или сличним пословима и 
ако испуњава услове наведене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс доставити: сведочанство о завршеној основној 
школи (оригинал или оверена копија); уверење о држа-
вљанству (оригинал или оверена копија)-не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); потврду о радном искуству. Уве-
рење о некажњавању школа ће прибавити службеним 
путем. Проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих пос-
тупака, а доказ о испуњености овог услова доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс 
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

дом Културе  
„јоЖеФ атИла“
26214 Дебељача, Трг Маршала Тита 18

директор
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког зани-
мања, 1 година радног искуства у културној делатнос-
ти, да нема законских сметњи за именовање, обавезно 
познавање српског и мађарског језика. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања. Молбе са 
одговарајућом документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

п и р о т

ош „светозар марКовИћ“
18217 Љуберађа
тел. 010/80-120

наставник историје
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, као и услове из члана 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву кандидат подноси: доказ о одговарајућем 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци), извод из матичне књиге рођених и уве-
рење да се против кандидата не води кривични посту-
пак. Доказ да кандидат има психофизичку способност 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључи-
вања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван 
прибавља школа. Пријављивање на конкурс врши се 
поштом или лично на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Сва обавештења могу се добити 
у школи или на број телефона: 010/80-120.

гИмназИја „вуК КараЏИћ“
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; да 
кандидат испуњава услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву на оглас са биографским подацима, кандидати 
треба да приложе следећа документа: доказ о заврше-
ној основној школи, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству. Уверење да кандидат није 
осуђиван прибавља школа. Уверење о психичкој, пси-
хичкој и здравственој способности за рад подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потребном документацијом, у оригиналу или у 
овереној фотокопији, подносе се лично или поштом на 
адресу школе, са назнаком: „За оглас“. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Сва обавештења могу се добити на број 
телефона: 010/385-026.

ош „душан радовИћ“
18300 Пирот, Занатлијска бб
тел. 010/312-435, 312-441

наставник хемије
са 8 часова недељно, односно 40% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пред-
виђене у члану 13 Закона о раду и члану 120 Закона о 
основама система образовања, као и посебне услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи: дипломирани 
хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, 
професор хемије и биологије, дипломирани хемичар 
опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање 
и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, професор био-
логије и хемије, професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор биологије и хемије, 
дипломирани хемичар - професор хемије. Пријава са 
доказима о испуњавању услова подноси се на адресу 
школе или у просторијама секретаријата школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати подносе: оверен препис дипломе (фотоко-
пија) о завршеном школовању, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених.

Наука и образовање
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п о ж а р е в а ц

допуна огласа 
ош „дуда јовИћ“
12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел. 012/250-119

Оглас објављен 28.12.2011. године у публика-
цији „Послови“, допуњује се у делу УСЛОВИ, 
тако што после речи: „уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, односно уверење о 
здравственом стању кандидата“, треба додати: 
које се подноси пре закључења уговора о раду. 
У осталом делу оглас остаје неизмењен.

предшКолсКа установа 
„галеб“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

возач
за рад у централном објекту ПУ „Галеб“ 
Петровац

УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, положен 
возачки испит за „Б“, „Ц“ и „Д“ категорију и радно 
искуство од најмање 1 године. Кандидат уз пријаву 
мора доставити: уверење о држављанству Републике 
Србије, оверену фотокопију трајног извода из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију сведочанства, 
лекарско уверење о општој здравственој способности, 
уверење да није осуђиван за кривично дело на безу-
словну казну затвора од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пре закључи-
вања уговора о раду изабрани кандидат је дужан да 
поднесе уверење о здравственој способности за рад, 
док је предшколска установа дужна да по службеној 
дужности прибави уверење да кандидат није осуђиван 
за горенаведена кривична дела. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

пољопрИвредна шКола 
са домом ученИКа 
„соња марИнКовИћ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

васпитач у дому ученика
УСЛОВИ: VII степен стручности, завршен одговарајући 
факултет одговарајућег смера, односно групе предмета 
у складу са Законом о ученичком и студентском стан-
дарду; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 

помоћни наставник за образовни 
профил пољопривредни техничар

УСЛОВИ: IV степен стручности одговарајуће школе, 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и сарадника у наста-
ви у стручним школама (пољопривредни техничар); да 
кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања.

Хигијеничар

УСЛОВИ: завршена одговарајућа школа (II степен), 
држављанство Републике Србије, да кандидат није 
осуђиван или под истрагом због кривичних дела која га 
чине неподобним за рад у школи.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству или 
извод из матичне књиге рођених) и оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За кон-
курс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара школе и на бројеве телефо-
на: 012/223-388 или 012/541-156.

п р и ј е п о љ е

ош „светозар марКовИћ“
31305 Бродарево, Пионирска бб

ложач парних котлова

УСЛОВИ: предвиђени Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Светозар Марковић“, 
Бродарево, III степен стручне спреме, машинске, 
металне, електро, грађевинске и саобраћајне стру-
ке; IV степен стручне спреме, машинске, металне, 
електро, грађевинске и саобраћајне струке; положен 
испит за руковаоца парних котлова. Потребна доку-
мента: диплома о завршеној стручној спреми, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених и 
лекарско уверење.

основна шКола 
„вуК стеФановИћ КараЏИћ“
31319 Јасеново
тел. 033/84-404

наставник руског језика
за 45% радног времена недељно, за рад у 
матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да доставе доказе (у ори-
гиналу или оверене фотокопије) из којих се види да 
испуњавају услове за пријем у радни однос, предвиђе-
не Законом о основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника.

дечИјИ вртИћ 
„паша И наташа“
31320 Нова Варош, Солунска бб
тел. 033/61-647

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника: на студијама другог 
степена - мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије, 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 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и најмање пет година рада у 
установи након стеченог одговарајућег образовања; на 
студијама првог степена (основне, академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовањем и најмање 10 година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања, да поседује дозволу за рад васпитача, педаго-
га или психолога, положен испит за директора (лице 
које нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од годину дана од ступања на дужност); 
кандидат мора да испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да прило-
жи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, испиту за лиценцу (доз-
вола за рад), уверење о држављанству, потврду о рад-
ном искуству на пословима васпитања и образовања. 
Пожељно је да кандидат приложи кратку биографију 
са прегледом кретања у служби. Уверење о психичкој 
и физичкој способности подноси се пре закључка уго-
вора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
установа. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
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п р о К У п љ е

ош „стојан новаКовИћ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа. Кандидати су уз пријаву дужни да доставе: ове-
рену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о здрав-
ственој способности.

с м е д е р е в о

ош „Иво лола рИбар“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да 
имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника основне школе, за педагога или психоло-
га, дозволу за рад (лиценцу), најмање 5 година рада у 
школи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, као и да испуња-
вају остале услове прописане чланом 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за пријем 
у радни однос на пословима наставника, педагога или 
психолога. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Рок за одлучивање по конкурсу је 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству), оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испи-
ту за лиценцу, потврду о радном искуству у школи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања, радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, оквирни план 
рада за време мандата. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности и непостојању дискриминаторног 
понашања кандидата за директора прибавља школа, 
пре доношења одлуке о избору.

музИчКа шКола 
„Коста манојловИћ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/222-534

професор информатике

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломира-
ни информатичар, дипломирани инжињер електротех-
нике, односно електронике, смер рачунарске технике 
и информатике, дипломирани инжењер за информа-
ционе системе, професор математике, односно дип-
ломирани математичар, смер рачунарства и инфор-
матике, дипломирани инжењер електротехнике, смер 
аутоматике, аутоматике и рачунарске технике или 
рачунарске технике са 50% радног времена, рад у две 
смене.

професор аудиовизуелне технике

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
одсек електронике и телекомуникација, дипломирани 
сниматељ звука, смер за снимање и обраду звука са 
10% радног времена, рад у две смене.

с о м б о р

средња пољопрИвредно 
преХрамбена шКола
25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

наставник предузетништва
за 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане Правилником о врсти стручне спреме наставника: 
дипломирани економиста. Поред општих услова пред-
виђених законом, кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: да има одговарајући степен и врсту школске 
спреме; на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије 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 10.09.2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да 
кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Канди-
дат уз пријаву подноси: оверену фотокопију дипломе; 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности подноси се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
обзир. Рок за пријаву је 8 дана.

предшКолсКа установа 
„пчелИца“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
радника

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије или основне академске студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) - вас-
питач; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Доказе о испуњености горенаведених услова под 
тач. 1, 3 и 4 (оригинал документа или оверене фото-
копије), кандидат треба да достави уз пријаву на кон-
курс. Лекарско уверење доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Некомплет-
не и неблаговремене пријаве, као и пријаве са при-
ложеним, а неовереним фотокопијама неће се узети 
у разматрање. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу предшколске установе. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

ош „нИКола тесла“
25221 Кљајићево, И. Л. Рибара 51
тел. 025/852-026

благајник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар; уверење о држављанству Републике Србије; 
познавање рада на рачунару (Word, Excel). Рок за 
пријаву је 8 дана.

ош „20. оКтобар“
25223 Сивац, Маршала Тита 271
тел. 025/711-049

директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011) - високо образовање стечено 
на студијама другог степена, мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке 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. септем-
бра 2005. године и студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање дозволе за рад 
(лиценце, стручног испита); поседовање држављан-
ства Републике Србије; да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Као доказе о испуњавању 
прописаних услова кандидати су дужни да приложе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце 
за рад, односно оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; потврду о радном стажу у 
области образовања и васпитања; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
ну копију); биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Уверење о некажњавању прибавиће школа 
службеним путем од Министарства унутрашњих посло-
ва Републике Србије, за кандидате који су конкурисали. 
Законом о основама система образовања и васпитања 
је предвиђен положен испит за директора, али се тај 
услов не наводи, јер министар још није донео правил-
ник о полагању испита за директора. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве се достављају на горенаведену 
адресу, а сва потребна обавештења могу се добити на 
број телефона: 025/711-049. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „братство-једИнство“
25211 Светозар Милетић, Трг слободе 1
тел. 061/6518-092

наставник историје у одељењима 
на мађарском наставном језику
за 35% радног времена (знање мађарског 
језика)

наставник географије 
у одељењима на мађарском наставном 
језику за 35% радног времена (знање 
мађарског језика)

наставник биологије
на одређено време до повратка раднице 
са трудничког боловања, за 60% радног 
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, да кандидат 
испуњава услове у погледу стручне спреме-VII степен 
стручне спреме, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван у 
складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву прило-
жити: диплому о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству; доказ о знању мађарског језика. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за пријаву је 8 дана.

национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните  
конкурентСку  
предноСт

Наука и образовање
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сремсКа митровица

ош „Иво лола рИбар“
22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен одгова-
рајући ниво обуке (најмање уводна обука) за педагош-
ког асистента; да кандидат испуњава услове наведе-
не у чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања; познавање ромског језика доказује се 
пред комисијом коју образује министар, укључујући 
и предлог националног савета изабраног за ромску 
националну мањину-по формирању комисије од стра-
не министра. У поступку избора педагошког асистен-
та прибавља се мишљење надлежног органа јединице 
локалне самоуправе. Потребна документација: дипло-
ма или оверена фотокопија дипломе о завршеној шко-
ли, уверење о држављанству (старо до шест месеци) и 
извод из матичне књиге рођених, уверење или оверена 
копија уверења о положеном нивоу обуке за педагош-
ког асистента. Доказ да лице има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима доказује 
се уверењем надлежног дома здравља-службе меди-
цине рада, пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом слати 
препоручено на адресу школе или предати лично, са 
назнаком: „За конкурс“, радним данима од 08,00 до 
13,00 часова, број телефона: 022/471-863.

установа за предшКолсКо 
васпИтање И образовање 
„полетарац“
22400 Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

стручни сарадник-логопед

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године-дефектолог-логопедског смера.

стручни сарадник-психолог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-
високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године-психолог.

лице за безбедност и здравље на 
раду
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-
стечено одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне струковне студије, односно 
основне академске студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање одговарајуће струке-
организационе науке, заштита животне средине, заш-
тита на раду и положен стручни испит за обављање 
послова безбедности и здравља на раду.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија који не могу да буду старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холог-
рамом (оригинал или оверена фотокопија са хологра-
мом), оригинал или оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту за обављање 
послова безбедности и здравља на раду (подносе кан-
дидати за радно место лице за безбедност и здравље 
на раду). Доказ који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом подноси се 
приликом пријема у радни однос, а доказ који се одно-
си на неосуђиваност кандидата прибавља установа. На 
пријави за конкурс обавезно назначити на које рад-
но место кандидат конкурише. Пријаве се подносе на 
адресу установе, а ближе информације се могу добити 
на број телефона: 022/479-137.

гИмназИја  
„бранКо радИчевИћ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

професор српског језика
са 22% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са јуж-
нословенским језицима; професор југословенске књи-
жевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског 
језика и књижевности; професор српске књижевнос-
ти и језика; професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за срп-
ски језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима.

професор математике
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор мате-
матике; дипломирани математичар; дипломирани 
математичар за теоријску математику и примене; дип-
ломирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар-информатичар.

професор енглеског језика
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

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

професор француског језика
са 89% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
боловања

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

професор ликовне културе
са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
ликовних уметности; дипломирани сликар - професор 
ликовне културе; академски сликар - ликовни педагог; 
дипломирани вајар-професор ликовне културе; ака-
демски вајар-ликовни педагог; дипломирани графички 
дизајнер-професор ликовне културе; академски графи-
чар-ликовни педагог; дипломирани графичар-профе-
сор ликовне културе; дипломирани уметник фотогра-
фије-професор ликовне културе; дипломирани уметник 
нових ликовних медија-професор ликовне културе; 
дипломирани графичар визуелних комуникација-про-
фесор ликовне културе; професор или дипломирани 
историчар уметности; дипломирани сликар; дипломи-
рани вајар; дипломирани графичар; дипломирани гра-
фички дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње 
архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; 
лице са завршеним факултетом примењених уметнос-
ти; лице са завршеним факултетом ликовних уметнос-
ти.

ОСТАЛО: уверење о држављанству; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о некажњавању; оверен 
препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној спре-
ми. Уверење о здравственом стању дужан је да донесе 
кандидат који на конкурсу буде изабран. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Све пријаве са приложеном документа-
цијом предати у секретаријату школе, у времену од 
09,00 до 12,00 часова или послати поштом на адресу 
гимназије.

основна шКола 
„бошКо палКовљевИћ пИнКИ“
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

наставник немачког језика
са 12 часова недељно (67% радног 
времена), у другом циклусу основног 
образовања и васпитања (5-8. разред), за 
рад у Сремској Митровици и Гргуревцима

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), у складу са Законом о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године; одговарајуће високо обра-
зовање на студијима првог степена (основне академс-
ке, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; одговарајуће обра-
зовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и у 
складу са чланом 3 тачка 3 Правилника о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гла-
сник“, бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 
2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 
4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 
и 3/2010), и то: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност.

наставник ромског језика са 
елементима националне културе
са 4 часа недељно (20% радног времена), 
у првом и другом циклусу основног 
образовања и васпитања (1-8. разред), за 
рад у Сремској Митровици

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 
2005. године; одговарајуће високо образовање на сту-
дијима првог степена (основне академске, односно стру-
ковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; одговарајуће образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; познавање ромског језика 
се доказује у складу са чланом 121 став 8 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања.

наставник биологије
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства 
са рада ради неге детета, са 10 часова 
недељно (50% радног времена), за рад у 
Сремској Митровици и Гргуревцима
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 
10. септембра 2005. године; одговарајуће високо обра-
зовање на студијима првог степена (основне академс-
ке, односно струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање; одговарајуће образо-
вање стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и у складу 
са чланом 3 тачка 11 Правилника о врсти стручне спре-
ме 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), и то: про-
фесор биологије; дипломирани биолог; дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог; професор биологије 
и хемије; дипломирани биолог, смер заштите животне 
средине; дипломирани биолог - еколог; дипломирани 
професор биологије и хемије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) 
и да уз пријаву на конкурс доставе у оригиналу или 
као оверене фотокопије: диплому о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству и извод из матичне 
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књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела прибавља школа по службеној дужности. Проверу 
психофизичких способности кандидата за рад са децом 
и ученицима који испуњавају услове у погледу врсте 
и степена стручне спреме и који су се благовремено и 
са потпуном документацијом пријавили на конкурс, по 
извршеном ужем избору кандидата, врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандарди-
зованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс доставити на адресу школе.

еКономсКа шКола 
„9. мај“
22000 Сремска Митровица, Ђуре Даничића 2
тел. 022/615-320, 625-323

наставник предавач филозофије
са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: професор филозофије или дипломирани 
филозоф. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада може да изводи и професор филозофије и 
социологије. Кандидат треба да има завршене студије 
другог степена, мастер академске студије, почев од 
10.09.2005. године или основне студије у трајању од 
најмање четири године, до 10.09.2005. године.

наставник предавач стручних 
наставних предмета, област право
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: дипломирани правник. Кандидат треба да 
има завршене студије другог степена, мастер ака-
демске студије почев од 10.09.2005. године или основ-
не студије у трајању од најмање четири године, до 
10.09.2005. године.

домар

УСЛОВИ: IV степен, електро, столарске, дрвопрерађи-
вачке или водоинсталатерске струке.

ОСТАЛО: Уз пријаву и CV приложити следеће дока-
зе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми (примена члана 8 става 2 тачке 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених. Установа прибавља 
доказ из казнене евиденције за кандидата са којим 
заснива радни однос. Здравствено уверење се доста-
вља пре закључивања уговора о раду. Проверу психо-
физичких способности врши директор установе, након 
затварања конкурса, по законској процедури. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити поштом, на адресу школе.

ош „слободан савКовИћ“
Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психо-
лога, односно положен стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у установи образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег високог образо-
вања; да испуњава услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Канди-
дат изабран за директора школе дужан је да положи 
испит за директора, сходно условима прописаним чл. 
59 Закона о основама система образовања и васпи-

тања. Уз пријаву на конкурс доставити оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверења о положеном струч-
ном испиту, односно лиценци; уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); извода из матичне књиге 
рођених; потврду о радном стажу у области образо-
вања; преглед кретања у служби са биографским пода-
цима. Податке из казнене евиденције МУП-а прибавља 
школа. Уверење о здравственом стању-лекарско уве-
рење (у оригиналу, не старије од 6 месеци) изабрани 
кандидат подноси непосредно пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 022/351-
214. Пријаве са потребним документима слати на адре-
су школе, са назнаком: „За конкурс за директора“.

ИсправКа дела огласа 
ош „нИКола тесла“
Нови Бановци, Школска 2
тел. 022/341-314, 342-505

Оглас објављен 04.01.2012. године у публика-
цији „Послови“, за радно место: наставник раз-
редне наставе, исправља се у делу који се одно-
си на тип посла: уместо „на одређено време до 
повратка радника са одсуства“, треба да стоји: 
на неодређено време, са пуним радним време-
ном. Остали део огласа остаје непромењен.

с У б о т и ц а

средња медИцИнсКа шКола
24000 Суботица, Београдски пут 126
тел. 024/558-336

наставник естетске хирургија са 
негом-вежбе
са 32% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, за рад на 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицин-
ска сестра-техничар, санитарно-еколошки инжењер-
специјалиста са претходно стеченим образовањем за 
струковну медицинску сестру, струковна медицинска 
сестра, организатор здравствене неге.

наставник здравствене неге-
вежбе у блоку
са 60% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског одсуства, за рад на српском 
и мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша медицин-
ска сестра-техничар, санитарно-еколошки инжењер-
специјалиста са претходно стеченим образовањем за 
струковну медицинску сестру, струковна медицинска 
сестра, организатор здравствене неге.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу 
следећа документа: молбу са биографијом, оригинал 
дипломе или оверену фотокопију дипломе, диплому о 
претходно стеченом средњем образовању за подручје 
рада здравство и социјална заштита, доказ о знању 
мађарског језика ако се образовно-васпитни рад оства-
рује у одељењима мађарске националне мањине (као 
доказ о знању мађарског језика се признаје стечено 
средње, више или високо образовање на мађарском 
језику или уверење о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове), оригинал уверења о држављанству или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, лекарско уве-
рење да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду), уверење да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања (прибавља школа по службеној дужности). 
У поступку одлучивања о избору наставника директор 
школе врши ужи избор кандидата које упућује на пре-
тходну проверу психофизичких способности, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом 

и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана добијања резултата про-
вере директор прибавља мишљење школског одбора. 
Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 
осам дана од дана добијања мишљења школског одбо-
ра. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са кратком биографијом и дока-
зима о испуњавању услова огласа доставити на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на 
адресу школе.

унИверзИтет у новом саду 
учИтељсКИ ФаКултет на 
маЂарсКом наставном језИКу  
у суботИцИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање радног односа 
и стицање звања:

наставник у сва звања за ужу 
научну област дидактичко-
методичке науке-музичка култура 
са методиком наставе
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
наведене области и завршена академија уметности 
(одсек музичке културе) или факултет музичке умет-
ности. Остали услови за избор наставника факултета 
предвиђени су одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007) 
и општима актима Универзитета у Новом Саду - Учи-
тељског факултета на мађарском наставном језику 
у Суботици. Лице које је правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи не може стећи звање настав-
ника, односно сарадника. Пријаве кандидата са при-
лозима: биографија, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених-оригинал 
или оверена копија-не старија од 6 месеци, уверење 
о држављанству - оригинал или оверена копија-не ста-
рија од 6 месеци, списак научних радова, сами радови, 
подносе се Учитељском факултету на мађарском нас-
тавном језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.
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ош „боса мИлИћевИћ“
24223 Нови Жедник, Николе Тесле 1
тел. 024/785-026

професор биологије
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће 
високо образовање; да кандидат испуњава услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака - члан 130 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 
и 52/2011). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: диплому о завршеном високом образовању 
(оверен препис-фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), лекарски преглед. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима прибавља се пре закључења уговора о раду, а 
доказ о неосуђиваности прибавиће школа по службе-
ној дужности. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

гИмназИја 
„светозар марКовИћ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 1
тел. 024/552-820

спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна 
школа; да кандидат испуњава услове прописане у чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву приложити: молбу са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију). Уверење о неосуђиваности 
прибавља школа по службеној дужности, а уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити на 
адресу гимназије. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и на број тел. 024/552-
820. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

стручна слуЖба основнИХ 
шКола „здруЖена шКола“
24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

шеф рачуноводства
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: VII степен стручне спреме, одговарајуће високо 
образовање предвиђено законом: дипломирани еконо-
миста, да има општу здравствену способност, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
наведена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да има држављан-
ство Републике Србије. Уз пријаву доставити: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење или диплому о стеченом образовању, све у 
оригиналу или у овереној фотокопији, доказ о здрав-
ственој способности. Доказ да кандидат није осуђиван 
установа ће прибавити по службеној дужности од МУП-
а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ш а б а ц

основна шКола 
„Краљ алеКсандар 
КараЂорЂевИћ“
15306 Прњавор, Војводе Мишића 2
тел. 015/282-218, 282-001

наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду мора да испуњава и посебне услове 
прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011), 
Законом о основној школи, Правилником о врсти струч-
не 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, 11/2008, 2/2009, 9/2009, 
3/2010). Докази који се прилажу уз пријаву: оверена 
фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о 
држављанству. Документа уз пријаву на конкурс слати 
у овереној фотокопији, јер се иста не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

пу „слава КовИћ“
15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3

васпитач
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за рад у издвојеном 
одељењу Бадовинци

васпитач
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за рад у издвојеном 
одељењу Црна Бара

васпитач
на одређено време до краја школске 
2011/2012. године, за рад у издвојеном 
одељењу Клење

васпитач
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања, за рад у 
издвојеном одељењу Бадовинци

васпитач
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања, за рад у 
издвојеном одељењу Баново Поље

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша школа за обра-
зовање васпитача, положен стручни испит, да кандидат 
испуњава услове наведене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз молбу достави-
ти: уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту. Молбе 
се подносе лично или поштом, на горенаведену адресу.

У ж и ц е

учИтељсКИ ФаКултет
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 
методика наставе физичког 
васпитања и физичко васпитање

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, стечен научни 
назив доктор наука.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о високом образовању и Статутом Учитељског 
факултета у Ужицу, морају поднети доказ о неосуђи-
ваности за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у обзир.

ош „ратКо јовановИћ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу има лице које 
испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има одговарајуће образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10.09.2005. године, за наставника те 
врсте школе и подручје рада, за педагога и психоло-
га; дозвола за рад или уверење о положеном стручном 
испиту за наставника, педагога или психолога; најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, за директора школе може да буде изабрано 
и лице које има стечено одговарајуће образовање из 
члана 8 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања - одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне студије), студијама у трајању од 3 године 
или више образовање за наставника те врсте школе; 
дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе; најмање 10 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; потврду о радном искуству; рад-
ну биографију са подацима о кретању у служби, као 
и евентуалне предлоге којима доказује своје стручне, 
организационе, педагошке и друге способности; про-
грам рада школе за наредни период; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рођених. Уверење о 
положеном стручмном испиту за директора се не при-
лаже, али је кандидат који буде изабран за директора 
дужан да исти положи у законском року. Уверење да 
кандидат није осуђиван по службеној дужности приба-
вља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључивања уговора о раду. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу школе. Све остале 
информације и обавештења могу се добити на број 
телефона: 031/898-006.

пољопрИвредна шКола 
са домом ученИКа 
„љубо мИћИћ“
31210 Пожега, Болничка 2
тел. 031/3816-478

секретар

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен правни 
факултет.

наставник предмета 
пољопривредне струке
са 85% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, наставник пред-
мета пољопривредне струке (дипл. инж. пољопривре-
де за ратарство).

ОСТАЛО: Пријаве слати на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 
031/3816-478 и 031/811-131.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АдРЕСА:

Наука и образовање
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предшКолсКа установа 
„олга јовИчИћ рИта“
31210 Пожега, Светосавска 9
тел. 031/811-138

помоћни кувар-сервирка

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, односно завршена 
основна школа, ПК, НК радник, са или без радног иску-
ства. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Пријаве се подносе лично или поштом, на 
горенаведену адресу. Уз пријаву на конкурс поднети: 
краћу животну и радну биографију; доказ о образо-
вању (у овереној фотокопији); уверење о држављан-
ству РС. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Кандидат ће бити писмено оба-
вештен о избору.

ош „емИлИја остојИћ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

спремачица
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије докумената којима дока-
зују да испуњавају услове конкурса. Пријаве слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ош „слободан сеКулИћ“
31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/532-982

наставник математике
са 44% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме, 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да има држављанство РС. Уз пријаву 
на конкурс доставити доказ о испуњености услова у 
погледу стручне спреме, уверење о држављанству и 
извод из матичне књиге рођених. Пријаве слати на 
адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

средња шКола 
„светИ аХИлИје“
31230 Ариље, Војводе Мишића 40
тел. 031/891-427

наставник руског језика
са 22% норме

наставник економске групе 
предмета
са 50% норме

наставник српског језика
са 50% норме

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању; високо образовање на основним 
студијама у трајању од 4 године, по пропису о високом 
образовању који се примењивао до 10.09.2005. године 
(диплома).

административно-финансијски 
радник
са 70% норме

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар.

домар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, машинска струка.

помоћни радник-хигијеничар
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред општих услова, кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове, прописане чланом 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати уз пријаву подносе: фотокопију дипломе и 
уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ош „мИто ИгумановИћ“
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

професор енглеског језика и 
књижевности
са 90% радног времена, за рад у 
матичној школи и ИО, на одређено време 
до повратка раднице са породиљског 
боловања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном 
занимању, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основним школа-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да има држављанство РС. Уз прија-
ву на конкурс кандидат доставља доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме, уверење о држа-
вљанству и извод из матичне књиге рођених. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

в а љ е в о

ош „десанКа маКсИмовИћ“
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

професор физике
са 10% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

професор енглеског језика

УСЛОВИ: Према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО ЗА ОБА РАДНА МЕСТА: Уз пријаву доставити 
доказе о стеченој стручној спреми; уверење о држа-
вљанству; доказе да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма-коју врши Национална служба за запошљавање и 
подноси се пре закључења уговора о раду; потврду 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица и родоскрвњење, за кривична дела примања 
мита и давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заш-
тићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање-прибавља 
установа; извод из матичне књиге рођених. Сви при-
ложени докази морају бити достављени као оверене 
фотокопије оригинала.

предшКолсКа установа 
„лептИрИћ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3431-066

медицинска сестра-васпитач
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, медицинска сестра-васпитач.

Кувар

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, прехрам-
бено-производне струке, кувар са најмање три године 
радног искуства и потврдом о стручној обучености за 
спровођење и примену НАCCР-а.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: 1) оверену 
фотокопију дипломе, односно уверење да кандидат 
поседује одговарајуће образовање; 2) лекарско уве-
рење; 3) уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 4) уве-
рење о држављанству Републике Србије; 5) извод из 
матичне књиге рођених. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Докази о испуњености услова 
из тач. 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. Доказ 
из тачке 3 прибавља установа. Документација не сме 
бити старија од шест месеци. Пријаве са биографијом и 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „стеван ФИлИповИћ“
14222 Дивци
тел. 014/274-507, 274-200

професор математике
са 22% радног времена

професор хемије
са 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, утврђен чланом 8 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и врста струч-
не спреме сходно Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 04/09); да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву на конкурс подноси се 
доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду, а проверу врши Национална 
служба за запошљавање. Доказ о некажњавању при-
бавља установа. Тражена документација доставља се у 
оригиналу или у форми оверених фотокопија оригина-
ла. Пријаве са потпуном документацијом слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „мИле дубљевИћ“
14224 Лајковац, Светог Саве 3
тел. 014/3431-300, 3431-336

наставник српског језика
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства

наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе, на 
одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

наставник техничког образовања
за рад у издвојеном одељењу Боговађа

УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 8 ст. 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09), односно Правилником о 
стручној спреми наставника и стручних сарадника у 
основној школи, уз остале опште законске услове.

Наука и образовање
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в ра њ е

основна шКола за образовање 
одраслИХ у врању
17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

наставник историје
са 20% радног времена

наставник историје
на одређено време, за пројекат „Друга 
шанса“, до краја школске 2011/2012. 
године, са 9,4% радног времена

наставник географије
са 20% радног времена

наставник географије
на одређено време, за пројекат „Друга 
шанса“, до краја школске 2011/2012. 
године, са 9,4% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове утврђене 
у члану 120 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) да има одговарајуће образовање пропи-
сано Правилником о врсти стручне спреме наставника 
васпитача и стручних сарадника запослених у основној 
школи, а за радна места под тач. 2 и 4 која се односе 
на пројекат „Друга шанса“, прописано и Правилником 
о врсти образовања наставника који остварују програм 
огледа функционалног основног образовања одрас-
лих, који прописује још један посебан услов - савладан 
„Интегрални програм обуке за остваривање програма 
функционалног основног образовања одраслих“; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица и родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-
боде, 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; 4) да има држављанство Републике Србије. 
Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе се 
уз пријаву на конкурс, доказ о испуњености услова из 
тачке 2 подносе се на захтев школе, пре закључења 
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 
3 прибавља школа приликом пријема у радни однос и 
проверава у току рада. Документација мора бити дос-
тављена у оригиналу или у овереној копији и не сме 
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „ЖарКо зрењанИн уча“
17561 Радовница, Општина Трговиште

наставник српског језика
са 94,44% радног времена

наставник математике
са 88,88% радног времена

наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним 
занимањима, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној школи; 
држављанство РС; физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривична дела примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне сло-

боде, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународим правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Пријаве са доказима о испуњењу услова 
конкурса доставити на адресу школе, у року 8 дана од 
дана објављивање конкурса.

ош „бранКо радИчевИћ“
17525 Трговиште, Осме српске ударне бригаде 1
тел. 017/452-254

наставник математике
са 88% радног времена

наставник информатике и 
рачунарства
са 5% радног времена, на одређено време 
до краја школске 2011/2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, по Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и општи услови за наставника у 
школи који су регулисани законом. Уз пријаву достави-
ти: извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству РС, оверену фотокопију дипломе. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и општој здравственој 
способности за рад са децом доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду, а уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, прибавља установа. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса пре 
доношење коначне одлуке о избору биће упућени на 
проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. О месту и датуму провере кандидати ће бити оба-
вештени по истеку рока за подношење молби. Рок за 
пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

теХнИчКа шКола владИчИн Хан
Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/474-095

професор саобраћајне групе 
предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: За радно место професора саобраћајне групе 
предмета могу да конкуришу кандидати који испуња-
вају услове у погледу стручне спреме на основу Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у стручним школама 
бр. 7/2008. Уз пријаву кандидат је дужан да приложи: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству (не старије од 6 месеци). Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве слати на адресу школе.

теХнИчКа шКола 
„нИКола тесла“
17530 Сурдулица, Томе Ивановића 24
тел. 017/814-118

професор енглеског језика
на одређено време ради замене 
запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат је дужан да поред пријаве на кон-
курс достави следећу документацију: доказ о стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ош „вуК КараЏИћ“
17526 Доњи Стајевац, Општина Трговиште

наставник српског језика
са 94,44% радног времена

наставник математике
са 88,88% радног времена

наставник музичке културе
са 25% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеним 
занимањима, према Правилнику о врсти стручне спре-
ме наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли; да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на адресу школе, у року 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

ош „мИЂенИ“
Церевајка, 17523 Прешево

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образо-
вање, да кандидат има лиценцу за наставника, педаго-
га или психолога, положен испит за директора школе и 
најмање 5 година радног стажа у области образовања 
и васпитања. Уз пријаву доставити: диплому (оригинал 
или оверен препис или фотокопију доказа о стручном 
образовању), уверење о положеном стручном испиту, 
потврду о радном стажу са подацима на којим посло-
вима и задацима је кандидат радио, уверење о држа-
вљанству РС, биографске податке и уверење да није 
осуђиван, односно да не постоји забрана обављања 
функције директора школе. У школи се изводи настава 
на албанском језику. Рок за пријављивање је 15 дана.

гИмназИја „сКендербеу“
17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/661-246

НАСТАВА НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ

професор српског језика
за 78% радног времена

професор рачунарства и 
информатике
за 45% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са функције

професор математике
за 22% радног времена, на одређено 
време до 31.08.2012. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме траженог зани-
мања, предвиђен Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника; да канди-
дат испуњава услове прописане у чл. 120 ЗОСОВ. Уз 
пријаву доставити: оверену копију или препис дипло-
ме и уверење о држављанству РС. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад подноси се 
приликом закључивања уговора о раду.

понИштење огласа 
шосо „вуле антИћ“
17500 Врање, Радних бригада 2
тел. 017/423-621

Оглас објављен 30.11.2011. године у публика-
цији „Послови“, поништава се у целости.

Наука и образовање
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основна шКола 
„проФ. ИбраХИм КелмендИ“
17523 Прешево, 15. новембар 102
тел. 017/660-105

директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен одговарајуће стручне спреме, 
стечен на студијама другог степена (дипломске ака-
демске 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 
и 97/08), а почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању најмање од четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, за васпитаче или стручне 
сараднике, поседовање дозволе за рад-лиценце, обу-
ка и положен испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да кандидат испуњава услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Уз 
пријаву доставити: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оверен препис 
уверења о положеном стручном испиту (дозволи за 
рад); потврду о раду у области образовања; уверење 
о неосуђиваности; уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; остала документа која могу пос-
лужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса на сајту Националне службе за запошљавање 
(објављен 11.01.2012.).

з а ј е ч а р

ош „15. мај“
19209 Мали Јасеновац
тел. 019/461-211

наставник руског језика
са 44% радног времена

УСЛОВИ: високо образовање, према члану 8 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Докази о испуњености 
услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Уз 
наведену документацију доставити и извод из матич-
не књиге рођених, са јединственим матичним бројем 
грађана. Пријаве слати на горенаведену адресу шко-
ле. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писме-
ним путем обавештен о исходу конкурса. Ближа оба-
вештења могу се добити на горенаведени број теле-
фона.

з р е њ а н и н

Хптш „урош предИћ“
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46
тел. 023/561-567

спремачица
на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање - 
I степен стручне спреме (минимум завршена основна 
школа); да испуњава услове прописане чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да је 
пунолетан. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да приложи: фотокопију дипломе о завршеној основ-
ној школи; уверење о држављанству; извод из мати-
чне књиге рођених. Извештај о извршеном претход-
ном лекарском прегледу доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Извештај из казнене 

евиденције МУП-а школа прибавља по службеној дуж-
ности. Фотокопије приложених докумената морају бити 
уредно оверене. Рок за подношење пријава са докази-
ма о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

еКономсКо-трговИнсКа шКола 
„јован трајКовИћ“
23000 Зрењанин, Скерлићева бб
тел. 023/511-956

наставник српског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; професор српског језика и књи-
жевности; професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; професор југо-
словенске књижевности и српског језика. У школама 
у којима се образовно-васпитни рад обавља на језику 
националне мањине: професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности за наставу на мађар-
ском, русинском и румунском језику; професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине; дипломирани филолог србиста (српски језик 
и лингвистика) – мастер; да кандидат испуњава услове 
прописане чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Неопходна документација: у прија-
ви-молби навести тачан назив радног места за које се 
конкурише, са доказима о исуњености услова у овере-
ној фотокопији: диплому или уверење о одговарајућем 
образовању; доказ о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом по службеној дужности прибавља 
школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће се 
пре закључења уговора. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

средња шКола
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 5

професор енглеског језика
на одређено време, са 44,4% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, звање: профе-
сор енглеског језика, односно дипломирани филолог за 
енглески језик.

професор математике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, звање: профе-
сор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар за рачунарство и информа-
тику.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве утврђене у члану 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11). Кандидати уз пријаву достављају следећа 
документа: оригинал или оверен препис дипломе 
(као доказ о одговарајућем образовању) и уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија). Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 (психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима), кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Све потребне информације на број тел. 023/771-077.

ош „вељКо ЂурИчИн“
23250 Јарковац, Трг Станислава Букурова 12
тел. 023/857-009

наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс канди-
дат подноси: оригинал, оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној школи и уверење о држављан-
ству. Проверу психофизичких способности кандидата 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, по захтеву установе. Уверење 
о здравственој способности од надлежне здравствене 
установе кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Уверење о некажњавању прибавља устано-
ва службеним путем. Документа се подносе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу школе.

ош „стеван алеКсИћ“
23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99
тел. 023/848-023

наставник историје
са непуним радним временом

УСЛОВИ: професор историје, професор историје и гео-
графије, дипломирани историчар. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оригинал, оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној школи; оригинал, 
оверен препис или оверену фотокопију дозволе за рад-
лиценце; уверење о држављанству. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности изабрани канди-
дат доставиће установи пре закључења уговора о раду. 
Проверу психофизичких способности кандидата за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, а уверење о здравственој способно-
сти издаје надлежна здравствена установа. Уверење о 
некажњавању кандидата прибавља установа службе-
ним путем. Пријаве са документима се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу школе.

средња шКола „Ђура јаКшИћ“
23220 Српска Црња, Краља Александра 63
тел. 023/811-041

наставник рачунарства и 
информатике
са 80% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

наставник пословне информатике
са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање. 
Одговарајуће образовање прописано је за одговарајуће 
радно место Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (доказ о испуње-
ности овог услова доставља се пре закључења уговора о 
раду), да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица или родо-
скрвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ о испуњености овог услова прибавља 
установа), држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: оверена фотокопија дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. За све ближе инфор-
мације обратити се на број телефона: 023/811-041.

Наука и образовање



   |  Број 448  |  18.01.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

Обука за
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Посао се не чека, 
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Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ
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најважнији –
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Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
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Шанса за младе
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Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 
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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

Имам 61 годину и 26 година радног стажа. Када ћу моћи да остварим право на 
новчану накнаду у трајању од 24 месеца до пензије? 
Одредбом члана 72 став 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, про-
писано је да, изузетно, новчана накнада припада незапосленом у трајању од 24 месеца, уко-
лико до испуњавања првог услова за остваривање права на пензију, у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању, недостаје до две године. Услови се цене на дан престанка 
радног односа, а у односу на важећи пропис о пензијском и инвалидском осигурању, којом 
приликом се утврђују чињенице које се односе на могућност да се у наредне две године може 
испунити услов за остваривање права на пензију.

Као технолошки вишак престао сам да радим у септембру 2011. године. Пријавио сам 
се на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање и остварио право 
на новчану накнаду у трајању од 6 месеци. Имам 61 годину и 26 година радног ста-
жа - од тога 14 у Србији и 12 у Хрватској. Све ми је уредно уписано у радну књижицу. 
Добио сам новчану накнаду само на име стажа који имам у Србији. Уложио сам жалбу 
Националној служби у октобру прошле године. Занима ме колико та процедура траје, 
пошто одговора још увек нема и да ли ја уопште могу да остварим новчану накнаду 
на основу стажа који имам у Хрватској?
Предлажемо да се обратите запосленима на пословима остваривања права из осигурања у вашој 
филијали НСЗ, који ће извршити проверу и информисати вас о фази поступка за потврђивање ста-
жа осигурања у другој држави. Ако инострани носилац осигурања у Републици Хрватској потврди 
стаж осигурања који сте навршили на територији те државе, Национална служба за запошљавање 
ће у поступку по жалби исту усвојити и изменити првостепено решење у делу дужине трајања 
права на новчану накнаду. Изражавамо наду да ће се поступак брзо окончати, како би ваше право 
било у целости остварено.

Изгубила сам радну књижицу. Каква је процедура за одјављивање и ново вађење?
Потребно је да се обратите општинском органу управе који је надлежан за питања везана за радне 
књижице.

Да ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане накнаде до пен-
зије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу по истеку тог периода 
бити пензионер и како ће се моја пензија обрачунавати, нарочито те последње две го-
дине са накнадом?
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 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 пензију недостаје до 
две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 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 представља гаранцију од евентуалне из-
мене услова за остваривање права на пензију.
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 24, него 
ће му требати још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се односи на обрачун 
пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања.

Као технолошки вишак остао сам без посла и пријавио сам се на евиденцију НСЗ. Две 
године сам примао новчану накнаду. По истеку тог периода регистровао сам трговин-
ску радњу са којом радим 18 месеци и редовно уплаћујем за себе доприносе. Радња ми 
лоше послује и принуђен сам да је угасим ове године. Када се пријавим на евиденцију 
НСЗ, да ли ћу имати право на новчану накнаду до старосне пензије - јула 2012, када ћу 
напунити 63 године?
Детаљне информације о начину и условима за остваривање права на новчану накнаду можете 
пронаћи на интернет страници Националне службе за запошљавање. Указујемо да лице коме не-
достаје до две године до испуњавања првог услова за остваривање права на старосну пензију (ра-
чунајући од дана престанка радног односа, односно осигурања) може остварити новчану накнаду 
у трајању од 24 месеца, с тим да право престаје са испуњавањем наведених услова. Наравно, битно 
је да буду испуњени и други законом предвиђени услови и да се захтев поднесе у прописаним 
роковима. Како се о праву на новчану накнаду одлучује у посебном поступку и искључиво по 
захтеву странке, овај одговор је искључиво информативног карактера.

У сКладУ са прописима
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Независност, самосталност, разноликост пословних 
могућности, стални изазови, неке су од бројних пред-
ности бављења предузетништвом. Са друге стране, 
то је тежак посао, у коме добру идеју и одабрано тр-
жиште морају пратити предан рад, марљивост,  ис-

трајност, стрпљење и самомотивација да предузетник сам за-
врши све послове.

Нарочито су значајни млади предузетници, с обзиром 
да предузетнички подухват подразумева особине које се пре 
везују за зрелије године: спремност за залагање, продорност, 
преузимање одговорности, одлучност, способност за решавање 
проблема.  

Међу предузетницима-почетницима у Средњобанатском 
округу, током 2011. године, од 140 новооснованих фирми 10 су 
регистровали млади до 24 године. Слично је било и 2010. го-
дине: удео новоотворених фирми младих газда је 11 међу 117 
регистрованих, уз финансијску подршку НСЗ. 

емина дујин, власница бутика „пулс“,  
нови бечеј

Емина Дујин је 2011. године отворила бутик у центру Но-
вог Бечеја. У бутику „Пулс“ продаје се модна одећа за девојке. 
Ентеријер је стилизован, пинк боје, са пажљиво одабраним де-
таљима. Власница је настојала да усклади изглед ентеријера са 
називом фирме, као и карактеристикама и афинитетом циљне 
групе купаца: пулс и пинк асоцирају на живост, динамичност, 
младост.

Емина из Београда набавља маркирану текстилну робу, у 
жељи да „Пулс“ постане стециште модних трендова у вароши 
Нови Бечеј. С обзиром да за сада „обрће средства“, задовољна 
је како се посао одвија. У бутику ради сама, у две смене. По 
струци је економски техничар. Емина истиче да је било тешко 
уписати економску школу, а са тако престижном дипломом још 
теже наћи посао. Како је имала план да се што пре осамостали, 
конкурисала је за субвенцију за самозапошљавање. 

„Од велике помоћи ми је била обука ‚Како постати преду-
зетник‘, с обзиром да до тада нисам имала додира са преду-
зетништвом. Посебно бих издвојила делове обуке који се одно-
се на покретање посла, борбу са конкуренцијом, бизнис-план“, 
каже Емина, која је са само двадесет година постала предузет-
ница. Велики пословни подухвати тек су пред њом.

станимир самац, власник фирме 
„аутопревозник станимир самац“, перлез

Двадесетогодишњи Станимир Самац по струци је економ-
ски техничар. По завршетку средње школе активно је тражио 
посао. „Слао сам свој CV фирмама у Перлезу, Ченти, Зрењанину. 
Били су у питању не само послови у струци, већ и други, с об-
зиром да знам доста тога да радим: браварију, керамичарске 
радове... Десетак месеци сам био на евиденцији незапослених“, 
каже Станимир.

Како потрага за послом није уродила плодом, определио се 
за самозапошљавање. С обзиром да његова породица поседује 
шлепер и две приколице, регистровао је фирму за аутопревоз. 
Фирма „Аутопревозник Станимир Самац„ почела је са радом 
јула 2011. године, а средства субвенције за самозапошљавање 
Станимир је искористио за куповину гума и делова за камион. 

Превози житарице, грађевински материјал, вештачко ђу-
бриво и друго. Послове налази преко једне зрењанинске аген-
ције или сам. Робу развози по Србији, а до сада је покривао те-
рен Војводине.

неда миловановић, хамбургерница  
„пинк пантер“, зрењанин

Неда Миловановић је по завршетку средње економске 
школе радила у очевој фирми, чија делатност је била произ-
водња обуће. Није била везана за одређено радно место, већ је 
радила све што је било потребно, како сама истиче. На тај на-
чин припремала се и за свој предузетнички подухват.

Када је одлучила да започне сопствени посао, са супругом 
је закупила киоск, а потом ушла у франшизу са ланцем „Пинк 
Пантер“. По дефиницији франшиза се појављује када компа-
нија-давалац франшизе лиценцира своје име (бренд) и свој 
начин рада (односно, систем пословања) кориснику франшизе, 
који се обавезује да ће пословати према одредбама уговора о 
франшизи. 

Уз коришћење субвенције за самозапошљавање НСЗ, Неда 
је фирму регистровала првог марта 2011. године. Киоск је про-
ширен малим ресторанским делом, са столовима и столицама, 
а светао простор доприноси да се гости у њему пријатно осећају. 
Уласком у франшизу определила се за делатност: припрема и 
испорука брзе хране, роштиља и хранљивих оброка базираних 
на месу. Бренд „Пинк Пантер“ мени ресторана чини препозна-
тљивим, уз напомену газдарице да је њихов мото - квалитетна 
и укусна храна. Хамбургерница ради у две смене, а запослене 
су три раднице. Приликом увођења у посао, систем пословања 
„Пинк Пантера“ налаже да раднице прођу обуку, коју изводе 
тренери из Крагујевца, где је седиште компаније. 

Неда истиче да је презадовољна послом: „Задовољна сам 
како смо се снашли, квалитетом хране, промет је добар.“ По-
рука супружника Миловановић је да је предузетништво добар 
избор, нарочито за младе који што пре желе да се осамостале и 
узму судбину у своје руке. 

	 	 	 	 	 	 А.Ш.

Омладинско предузетништво

МЛАДЕ ГАЗДЕ
Предузетнички подухват подразумева особине 

које се пре везују за зрелије године: спремност за 
залагање, продорност, преузимање одговорности, 
одлучност, способност за решавање проблема, али 

све је више младих који се одлучују да покрену 
сопствени посао. Предузетништво је прави избор за 
младе који што пре желе да се осамостале и узму 

судбину у своје руке
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Промовисање јавног добра, пружање социјалних услуга 
и пружање стручних и консултативних услуга, три су 
разлога због којих једна држава треба да финансира 
рад цивилног друштва. Свим овим она подстиче грађа-
не да буду активни у друштву у комe живе. Времена у 

којима су невладине организације у Србији живеле добро очиг-
ледно су иза нас, јер донатори дају мање новца, а повећава се број 
корисника. Иако је донет Закон о удружењима, и до сада се пре-
регистровао велики број удружења, иако су одређена средства у 
буџету и оформљена владина Канцеларија за сарадњу са цивил-
ним друштвом, а очекује се и усвајање Уредбе о додели средстава 
за програме од јавног интереса која реализују удружења, Србији 
у овој области предстоји још много посла.

дијалог државе и цивилног друштва
У Србији има око 15.600 удружења, са више од 4.200 запосле-

них, 4.500 хонорарних сарадника, око 150.000 волонтера и са сто-
тинама хиљада чланова - резултати су истраживања „Стање у 
сектору организација цивилног друштва у Србији 2011. године”, 
које је обухватило 67 општина и 13.375 удружења. Према резул-
татима истраживања, око 60 одсто регистрованих невладиних 
организација бави се социјалним радом, културом, медијима или 
заштитом животне средине, а више од две трећине има седиште 
у Војводини или Београду. Ово је прво истраживање о органи-
зацијама цивилног друштва регистрованим по новом закону, а 
спровеле су га Грађанске иницијативе, Канцеларија за сарадњу 
са цивилним друштвом Владе Републике Србије, уз подршку 
USAID/ISC и Стратешког маркетинга.

Показало се да је већина НВО у 2010. години имала буџет 
испод 20.000 евра, а свакој десетој буџет је износио преко 100.000 
евра. Око 41% НВО се самофинансира, од локалне самоуправе по-
моћ добија 20%, а 12% средства обезбеђује од страних донатора. 
Највећи део цивилног сектора сматра да је одрживост највећи 
проблем НВО, а још важнија им је подршка државе и однос са 
донаторима и локалним властима. 

Истраживање даје јасну слику и одговоре на бројна питања 
која треба да послуже ресорним министарствима и другим др-
жавним институцијама у промишљању будућих стратегија 
међусобне комуникације и сарадње. Такође, ово истраживање 
представља основ за даље дефинисање стратешког оквира за 
развој цивилног друштва у Републици Србији, на чему ће у на-
редном периоду радити Канцеларија за сарадњу са цивилним 
друштвом, у сарадњи са институцијама на националном и ло-
калном нивоу, као и организацијама цивилног друштва.

„Дијалог државе и цивилног друштва је посебно важан ако 
се има у виду да билатерални донатори полако одлазе из Србије 
и да ће се ОЦД убудуће највећим делом финансирати из ИПА 
фондова и буџета РС. Због тога су јасни механизми финансирања 
неопходни“, рекла је Ивана Ћирковић, директорка Канцеларије 
за сарадњу са цивилним друштвом. Ову област уређује и За-
кон о удружењима, који је ступио на снагу 2009. године, а који 
обавезује државу да рад непрофитних организација финансира 
из средстава за реализовање програма од јавног интереса. Ови 
програми се односе на области: социјалне заштите, људских и 
мањинских права, заштите животне средине, образовања, нау-
ке, културе, итд. Међутим, још нису успостављени механизми по 
којима се ова средства транспарентно расподељују. 

уредба о финансирању оцд
Министарство за државну управу и локалну самоуправу је 

заједно са партнерима припремило Уредбу о додели средстава 
за програме од јавног интереса која реализују удружења. Циљ 
ове уредбе, чије се усвајање очекује сваког тренутка, јесте да ус-
постави јединствене механизме по којима се средства из јавних 
извора додељују на јасан и транспарентан начин. 

„До сада нису постојали јединствени критеријуми за финан-
сирање невладиног сектора и постојале су многе сумње које су 
многи користили како би невладин сектор оптуживали по раз-
ним основама. У складу са том уредбом, свако министарство ће 
морати да формира Комисију за доделу средстава. Уредба ће 
смањити могућност министара и руководилаца органа да по 
неким симпатијама додељују новац из буџета невладиним ор-
ганизацијама - биће потпуно транспарентно, биће то нека врста 
такмичења. Такође, свака невладина организација која се буде 
финансирала макар и једним динаром из буџета, мораће на крају 
године да учини јавним своје финансије“, рекао је Милан Марко-
вић, министар за људска и мањинска права, државну управу и 
локалну самоуправу.

Организације цивилног друштва окупљене у мрежу СЕКО 
за владавину права су изразиле утисак да цивилно друштво 
још увек не утиче значајно на утврђивање приоритета за финан-
сирање пројеката државних институција у области владавине 
права, из ИПА и других извора развојне помоћи. Део разлога за 
овакво стање лежи у томе што је овај механизам покренут тек 
у марту 2011. године. Према оцени присутних ОЦД, потребно је 
да се СЕКО знатно раније укључи у процес израде докумената и 
пројеката, како би коментари који се доставе били узети у обзир, 
што прошле године није било могуће. Поред тога, потребно је по-
већати капацитете ОЦД, како би се активније бавиле програми-
рањем ИПА.

Драган Поповић, директор Центра за практичну политику 
и правни консултант Грађанских иницијатива, нагласио је да 
цивилно друштво никад не сме изгубити из вида да кад добије 
средства из буџета РС располаже новцем грађана и грађанки Ср-
бије, којима у сваком тренутку треба да буду јасни начини на које 
се њихов новац троши. Поповић се осврнуо на организацију и јав-
ност конкурса, критеријума финансирања пројеката које подносе 
удружења, систем њиховог оцењивања, начине плаћања и друга 
техничка питања. 

  А.Бачевић

Цивилни сектор у Србији

транспарентност пре свега
Цивилно друштво никада не сме изгубити из вида да располаже новцем грађана и грађанки Србије, којима у 
сваком тренутку треба да буду јасни начини на које се њихов новац троши

Нови сајт 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом покрену-

ла је нову званичну интернет презентацију www.civilnodrustvo.
gov.rs, са циљем бржег и лакшег упознавања јавности са њеним 
радом и активностима. Најновије вести у вези са радом Канце-
ларије доступне су и на друштвеној мрежи Фејсбук.
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Половином јануара једанаест особа са инвалидите-
том са евиденције незапослених Филијале Београд 
Националне службе за запошљавање добило је 
сертификате након успешно завршене двомесеч-
не обуке за пакере у Предузећу за професионал-

ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
„Космос“ доо Београд. Сви полазници су успешно завршили 
обуку и положили завршни испит, а како њихови ментори и 
предавачи наглашавају, сада су потпуно спремни за успешан 
рад у свим услужним и производним делатностима у којима 
је паковање саставни део радног процеса.

одлична сарадња
На додели сертификата затекли смо младе људе, видно 

задовољне и насмејане. 
- Као пакери моћи ћемо да радимо у фабрикама, парфи-

меријама, маркетима и мегамаркетима, пекарама, магаци-
нима, у производњи, штампаријама, складиштима и разним 
продавницама. Волела бих да овај посао радим у „Идеи“ – 
каже Ђурђица Бјелић.

- На обуци смо учили све што се ради у штампарији, разне 
начине паковања, а радили смо и на траци, на паковању, као и 
у производњи. Вежбали смо и слагање производа и паковање 
по рафовима, као што се ради у продавницама, или другачије, 
како се пакује по магацинима. Имам радно искуство и радио 
сам са робом и пре, тако да сам понешто већ знао, а овде сам 
научио и много тога новог. Сви смо се међусобно много добро 
слагали и дружили током обуке, а почели смо да се дружимо 
и приватно, ван рада. Одлично смо сарађивали на послу – при-
ча Дејан Јовановић.

- Овде сам нашла колегиницу са којом се сада стално 
дружим. Постале смо добре пријатељице. Јако сам задовољ-
на каква нам је била радна атмосфера, веома позитивна, али 
сам задовољна и предавањима, обуком и знањем које смо сте-
кли. Одлично смо савладали и заштиту на раду. Стекли смо 
занимање са којим можемо да се запослимо и радимо. Сада 

је на нама да пратимо огласе за посао, да напишемо свој CV 
и да конкуришемо код послодаваца. У честом сам контакту 
са својим саветником за запошљавање и надам се да ћу и 
од њега добити корисна упутства за тражење посла – додаје 
Анђела Крстић.

социјализација кроз рад
Јелица Петровић, социјални радник у предузећу „Космос“, 

упознала нас је са програмима обука које ово предузеће спро-
води, као и са програмом обуке за пакере, који није био везан 
само за послове пакера у графичкој индустрији, него и за ове 
послове у продавницама, маркетима и производњи уопште.

- Успели смо да направимо групу која је била веома мо-
тивисана, па су полазници врло добро функционисали као ин-
дивидуе, а савршено као група. Упознавали су се са различи-
тим врстама производа, начинима паковања и складиштења 
и радили на машинама за паковање. Саставни део обуке је и 
учење о безбедности и заштити на раду. Током обуке имали су 
и тестове провере знања, као и проверу практичног рада. Сви 
су положили завршне испите са врлодобрим и одличним ус-
пехом и оспособили се за рад на овим пословима, у складу са 
својим могућностима и типом инвалидитета. Имамо потпуно 
опремљен простор, прилагођен за рад лица са инвалидитетом, 
као и капацитете за обучавање до 40 полазника у две смене. 
Програме наших обука смо организовали тако да је 30% те-
оријска настава, а 70% практичан рад. На обуци обнављају 
знања стечена школовањем, на то додају ново и укључују се 
у производњу и свет рада, што је и циљ ових обука. Програм 
обухвата и веома важан сегмент учења социјалних вештина, 
везано за рад, очување посла, напредовање у послу, као и неке 
основне вештине комуникације, понашања и безбедности на 
радном месту. Надамо се да ће велики супермаркети и друга 
предузећа, у складу са обавезама по Закону о рехабилитацији 
и запошљавању особа са инвалидитетом, запошљавати више 
ових људи, и на тај начин им омогућити нормалну и сигур-
ну егзистенцију. На почетку примене Закона послодавци су 

Сертификати за особе са инвалидитетом

СПРЕМНИ ЗА ПОСАО
„Стекли смо занимање са којим можемо да се запослимо и радимо. Сада је на нама да пратимо 
огласе за посао, да напишемо свој CV и конкуришемо код послодаваца“, каже Анђела Крстић, 
полазница обуке за пакере у Предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом „Космос“
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Потребна системска брига
Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „Космос“ основано је 1961. године, као преду-

зеће од посебног друштвеног значаја. Предузеће се након недавне трансформације налази потпуно у власништву државе. У овом момен-
ту у штампарији је запослен 61 радник, а по закону су у обавези да од укупног броја радника имају више од 50% особа са инвалидитетом, 
па је таквих радника тренутно у „Космосу“ 33. Предузеће има пун капацитет ангажовања око 200 радника, што ће се, како кажу, десити 
када ова криза буде за нама и када им тржишни услови буду омогућили да наступају и пласирају своје производе на прави начин. Још је 
битно и да држава може да подржи капацитете њиховог Центра за обуке:

- Као предузеће изузетно смо активни, а чланови смо и управног одбора свих инвалидских предузећа. Циљ је да очувамо успешна 
предузећа која би функционисала по окрузима Србије и која би прихватала особе са инвалидитетом и све обавезе у складу са Законом. У 
овом тренутку економске кризе то је свакако императив било ког предузећа које се бави производњом. Суштина је и у томе да се смањи 
незапосленост уопште, а посебно незапосленост ове категорије лица, као и да повећамо квалитет обука, како би биле што оперативније 
и применљивије на тржишту рада и у привреди. Овакве обуке дају доста добре резултате и никада се није запослило мање од 30% људи 
који су обуку завршили. У овом послу тесно сарађујемо са Националном службом за запошљавање, јер су наше активности прописане и 
поменутим законом, али смо такође и у контакту са великим фирмама и послодавцима уопште, који по закону имају обавезу запошља-
вања особа са инвалидитетом. План нам је да у овој години направимо самостални систем за прикупљање података, окупљање канди-
дата и извођење обука. Иако су трошкови обука велики, видећемо колико ћемо успети да и даље једним делом не наплаћујемо обуке у 
складу са друштвено одговорним циљем који имамо. С тим у вези, прошле смо године награђени од стране Привредне коморе Србије 
двогодишњом националном наградом за друштвено одговорно пословање. За сада изводимо од стране надлежних министарстава ли-
ценциране три обуке: за књиговесца, помоћника књиговесца и пакера, а у изради су и програми обуке за хигијеничара и обуке за основе 
познавања информатичких вештина. Наша стратегија је да се не везујемо за одређене врсте инвалидитета, нити за одређена занимања 
из наше производње, него гледамо да у складу са дефицитарним занимањима на тржишту и могућностима различитих инвалидности 
своје програме креирамо, тако да имамо што бољи успех у запошљавању и слању лица у отворену привреду. Крајњи циљ није да се особе 
са инвалидитетом запосле код нас и у сличним предузећима, већ да их оспособимо да се на тржишту рада што боље и у што краћем року 
имплементирају – објаснио је Емин Голубовић, директор предузећа „Космос“.

се у великом броју јављали директно нама, као и Служби за-
пошљавања, распитивали се о својим обавезама и тражили 
раднике. Тренутно је њихово интересовање прилично опало, 
вероватно су нашли неку своју рачуницу и модел пословања, 
а треба имати у виду и да је велики број продавница затво-
рен. Значај оваквих обука огледа се у процесу социјализације 
особа са инвалидитетом, која се стиче радом у групи. Зато је 
за њих неопходно да се што пре укључе у свет рада, како би 
наставили да одржавају стечено самопоуздање – објашњава 
Јелица Петровић, из предузећа „Космос“.

У току 2011. године у пет обука за тржиште рада Филијале 
Београд НСЗ било је укључено укупно 40 особа са инвалиди-

тетом. Спроведене су обуке за 5 књиговезаца, 10 књиговођа, 
11 пакера, 8 помоћника пекара и 5 помоћника посластича-
ра. Поред обука за тржиште рада, крајем прошле године уго-
ворено је и финансирање обуке за потребе послодавца, за 5 
особа са инвалидитетом, за послове аналитичара пројекције 
девизног курса, која ће почети половином јануара ове годи-
не. По овом програму НСЗ, након завршене обуке послодавац 
је у обавези да задржи лица у радном односу још најмање 9 
месеци.

Н.	Новаковић

Извештај о запошљавању особа са инвалидитетом у 2011. години
У извештају који је начињен у оквиру пројекта „Промоција инклузивног тржишта рада у Србији“, у вези са запошљавањем особа са 

инвалидитетом у Републици Србији за 2011. годину, представљени су извештаји локалних организација особа са инвалидитетом у оства-
ривању права на запошљавање особа са инвалидитетом у неколико општина и градова. Други део извештаја, сачињен у сарадњи са НСЗ, 
базиран је на улози коју НСЗ има у спровођењу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као и 
искуствима послодаваца и особа са инвалидитетом током процеса запошљавања. 

У следећем делу извештаја обрађена је тема социјалних сервиса (услуга) као облика подршке у запошљавању особа са инвалидите-
том. Такође, током 2011. године праћено је медијско извештавање у области запошљавања особа са инвалидитетом, што је представљено 
кроз кратак преглед налаза истраживања. Извештај садржи и анализу међународних стандарда људских права и домаћих прописа у 
области рада и запошљавања особа са инвалидитетом. 
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Криза у зони евра и мере штедње које је најавила 
већина европских земаља нарушиће моделе со-
цијалне заштите који су успостављени у Европи 
после Другог светског рата. Према мишљењу еконо-
миста, они данас морају да се реформишу, како би 

се економија опоравила. Европска комисија, међутим, упо-
зорава да је више од 20% грађана ЕУ изложено сиромаштву, 
као и да се и у земљама са развијеном социјалном заштитом 
продубљују неједнакости и повећава ризик од сиромаштва. 
Неки стручњаци сматрају да је дошао крај држави социјал-
ног благостања, а други да ће системи социјалне заштите у ЕУ 
опстати, али да ће издвајања бити усмерена на оне којима је 
помоћ заиста најпотребнија.

смањење социјалних давања
Реформе пензионог система, смањење социјалних да-

вања, замрзавање пензија, смањење здравственог осигу-
рања - мере штедње које већ више од годину дана објављују 
владе чланица евро зоне, замениле су традиционална со-
цијална издвајања у чланицама ЕУ. Државе социјалног 
благостања, настале после рата, у којима се у великој мери 
бринуло о потребама становништва, посебно у области 
здравства, полако нестају. Некада је постојао снажан раст 
масе плата, пуна запосленост, са релативно младим станов-

ништвом. Данас имамо масовну незапосленост, нема раста, 
а становништво је све старије, што значи да су финансијски 
притисци потпуно неиздрживи, упозоравају економисти. 
Криза појачава притисак на европски социјални модел.

Чланице ЕУ, међутим, не одлучују се у истој мери и на 
исти начин да смање социјална издвајања. У Француској, 
осим пензионе реформе, влада је за сада најавила да ће со-
цијална давања за помоћ породици, попут дечијег додатка, 
бити мања него што је било предвиђено 2012. У Ирској је 
смањена помоћ у области здравства и становања. У Порту-
галији издвајања за помоћ породици су смањена за 25%. У 
Италији је социјална помоћ уопште смањена, а у Шпанији 
је укинута помоћ за новорођену децу, наводе у француском 
Институту за праћење економских кретања.

скандинавски модел
Нови шпански премијер из редова конзервативаца 

Маријано Рахој (Mariano Rahoy) требало би да већ наредне 
недеље предузме нове мере штедње, а у плану је да се по-
четком 2012. приступи „модернизацији радног законодав-
ства“, како би се решило питање рекордне незапослености.

У Италији, влада премијера Марија Монтија требало би, 
такође, да реформише тржиште рада по угледу на дански 
модел, који омогућава већу флексибилност и истовремено 
сигурност. Економиста на Хуболтовом универзитету у Бер-
лину, Михаел Бурда, сматра да би многе европске земље 
требало да се угледају на скандинавски модел. „Он добро 
функционише, јер комбинује елементе земље социјалне др-
жаве са либерализмом“, наводи Бурда.

Потпредседник британске владе Ник Клег (Nick Clegg) 
упозорио је Британце да их следеће године очекују „велики 
изазови“, наводећи да спасавање економије још није завр-

Mере штедње у државама социјалног благостања

И БОГАТИ СТЕЖУ КАИШ
Некада је постојао снажан раст масе плата, пуна запосленост, са релативно младим становништвом. Данас 

имамо масовну незапосленост, нема раста, а становништво је све старије, што значи да су финансијски 
притисци потпуно неиздрживи, упозоравају економисти. Криза појачава притисак на европски социјални модел

Питања
Данска ће председавати Председништвом Савета ЕУ у 

првој половини 2012. године. Најважнија питања биће успоста-
вљање привредног раста у ЕУ, клима, енергија, животна средина 
и пољопривреда, правосуђе и унутрашњи послови, снажна гло-
бална улога ЕУ, као и преговори о дугорочном буџету ЕУ.  
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шено и да ће бити потребни додатни напори. „Мораћемо да 
доносимо тешке одлуке, али су оне дугорочно потребне на-
шој земљи“, рекао је Клег.

Стратегија британске владе заснива се на увођењу реда 
у јавне финансије на основу плана строгих мера штедње. 
Клег, вођа либералних демократа - мањег партнера у вла-
дајућој коалицији, додао је да су захваљујући деловању ли-
бералних демократа у влади усвојене социјалне мере за по-
моћ сиромашним радницима, ученицима и пензионерима.

реформа социјалне заштите
У многим европским земљама системи социјалне 

заштите ће опстати, али ће бити усмерени на оне којима 
је помоћ најпотребнија, сматра Никола Бузу. У Францус-
кој помоћ породици неће бити више давана, без обзира на 
средства. Такође, одређени недостаци биће отклоњени зах-
ваљујући приватном осигурању, сматра Бузу. У земљама 
које су најтеже погођене дужничком кризом, реформа со-
цијалне заштите могла би бити драстичнија. „У Грчкој или 
Португалији државни системи су практично у стечају и 
земље се окрећу либералнијим системима, без сигурносне 
мреже, у којима су најрањивији делови становништва уп-
раво изложени ризику да остану без помоћи“, наводи Бузу.

„Нисмо сведоци краја државе социјалног благостања, 
али јесмо њене деградације. Када смањимо издвајања за 
новорођенчад у Шпанији, која има велики проблем са на-
талитетом, пуцамо себи у ногу“, тврди Стердинијак. Према 
његовим речима, социјална заштита је део идентитета Ев-
ропе и нема никаквих разлога да се доводи у питање. „Упра-
во супротно, потребно је предузети мере како би се наста-
вило њено финансирање“, наводи Стердинијак.

више од 20% грађана еу  

изложено сиромаштву
Први годишњи извештај о запошљавању и социјалним 

тенденцијама у Европи, који је у децембру објавила Европ-
ска комисија, показује да је у околностима фискалне консо-
лидације и слабих изгледа за економски раст комбинација 
социјалних политика и политика запошљавања неопходна, 
да би се омогућио дугорочан опоравак који ће се заснивати 
на новим радним местима.

Због економске кризе до изражаја су дошле структурне 
слабости у Европи, попут повећања разлика у приходима и 
нестанка средње плаћених послова, посебно у производњи 
и грађевинарству, показују резултати истраживања. Број 
сиромашних у ЕУ је и даље велики. Око 115 милиона или 
23% становника ЕУ је у 2010. било изложено ризику од си-
ромаштва или искључености из друштва.

Грађани ЕУ нису на исти начин изложени сиромаштву 
и искључености из друштва. Бугари и Румуни се суочавају 
са озбиљним падом животног стандарда, док у Мађарској, 
Чешкој и Словачкој више фактора доприноси осиромашењу 
и искључивању из друштва различитих група станов-
ништва.

отежан приступ тржишту рада
У неким чланицама на северу и западу ЕУ, које су по-

знате по развијеној социјалној заштити, главни проблем 
представља отежан приступ тржишту рада. Сиромаштву и 
искључености из друштва су посебно изложене старије осо-
бе, самохрани родитељи, студенти, особе са инвалидитетом 
и домаћинства са малим бројем запослених. Око 8% људи 
који имају посао су изложени сиромаштву, а 60% оних који 
немају посао.

Преглед показује да су се у земљама у којима постоји 
традиција неједнакости, попут Италије и Грчке, неједна-
кости смањиле или благо повећале, док су се повећале у 
чланицама у којима се традиционално придаје већи значај 
једнакости, попут нордијских земаља. У извештају се додаје 
да се тај тренда наставља. У саопштењу Европске комиси-
је се наводи да повећање запослености, боља расподела 
социјалних издвајања и праведније опорезивање високих 
прихода и богатства могу да допринесу смањењу неједна-
кости у друштву.

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Повећање неједнакости  
     прихода у Европи

Економска криза довела је до погоршања структурних сла-
бости, попут неједнакости прихода у Европи, показао је први 
годишњи Извештај о стању запослености и друштвеним трен-
довима у Европи. Неједнакост је порасла и у традиционално 
егалитарним земљама чланицама, попут нордијских земаља, а 
тренд је и даље узлазни. 

У 2010. години број сиромашних је остао висок – 115 ми-
лиона Европљана налазило се у ризику од сиромаштва или 
друштвене искључености. Извештај такође разматра и полити-
ке активног старења и скреће пажњу на сиромаштво запосле-
них. Наиме, док се становници источне Европе чешће суочавају 
са озбиљном материјалном депривацијом, у земљама северне и 
западне ЕУ доминира искљученост са тржишта рада. 

У ризику од сиромаштва и друштвене искључености посеб-
но се налазе старе особе, самохрани родитељи и домаћинства са 
ниским радним интензитетом. Више од осам одсто запослених 
налази се у ризику од сиромаштва, тзв. „сиромашни запослени”. 

Подизање степена запошљивости старијих радника и ох-
рабривање активног старења дефинисани су као кључни еле-
менти за остваривање циљне стопе запослености у ЕУ од 75% 
до 2020. године. Политике активног старења помоћи ће дести-
мулацији праксе превременог одласка у пензију, подстаћи до-
животно учење, ускладити радне услове потребама старијих и 
обезбедити негу за стара лица.

Према резултатима истраживања Еуробарометра, више од 
једне трећине тренутно запослених грађана Европе забринуто 
је због могућности да изгуби посао. Већина испитаника сматра 
да је у протеклом периоду ЕУ у целини направила корак назад, 
јер 71 одсто има песимистичко виђење о изгледима скорог за-
вршетка економске кризе, док 87% изјављује да се сиромаштво 
повећало.  

Опште осећање депресије у односу на стање у друштву није 
се прелило у кризу поверења већине испитаника о изгледима 
за сопствену будућност - у 2011. години већи број људи је био 
уверен да ће задржати свој посао него 2009. године.

Рекордни ниво
Стопа незапослености у Европи у септембру 2011. године 

достигла је 9,7 одсто, што значи да је достигла рекордни ниво за-
бележен у првој половини 2010. године. Незапосленост у евро зони 
је достигла 10,2 одсто. Незапосленост младих и даље представља 
кључни проблем у Европској унији. Незапосленост је у септембру 
2011. године достигла 5,3 милиона по стопи од 21,4 одсто.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адресе филијала нсз

поКрајинсКа 
слУжба за 
запошљавањe

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

поКрајинсКа 
слУжба за 
запошљавањe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

за незапослена лица 0800 300 301 (позив је бесплатан)
за послодавце 0901 300 301


