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РефоРма тРжишта Рада

ФЛЕКСИБИЛНИЈА 
РЕШЕЊА
Циљ сваког процеса који подразумева реформисање тржишта 
рада је шира примена слободног уговарања радних односа, 
како би се подстакла већа радна продуктивност и смањила 
стопа незапослености

КаКо до посла у НемачКој?

СПОРАЗУМИ И 
ПАРТНЕРСТВА
Нострификација је неопходна само за одређене професије, а 
процес се решава у року до три месеца. У случају да диплома 
не одговара немачким захтевима, могуће је обавити додатно 
усавршавање или недостатке надоместити радним искуством

КаНцелаРија за младе  
пРомовише самозапошљавање

ЗНАЊЕ ЗА РАЗВОЈ И 
ПОСЛОВАЊЕ
Младим људима са добрим пословним идејама пружа 
се подршка да предузму прве кораке у предузетничком 
пословању, ојачају и наставе самостално да се развијају на 
тржишту
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ОД ИДЕЈЕ ДО РЕШЕЊА
Већина европских земаља одавно је увела флексибил-

није законе о раду у последње две деценије. У Србији, међу-
тим, многе савремене форме запошљавања у постојећем 
закону није могуће применити. Флексибилност, пре све-
га, значи увођење новина, као што су веће могућности за 
запошљавање на одређено време, рад на даљину, боље 
одређивање пробног рада, односно приправничког стажа. 
Циљ овог процеса је шира примена слободног уговарања 
радних односа како би се подстакла већа радна продуктив-
ност и смањила стопа незапослености. Синдикати тврде да 
је нови Закон о раду акт по мери страних инвеститора, док 
домаћи привредници оцењују да ће бити по мери здраве 
економије. Синдикати страхују да ће нови закон додатно 
отежати положај запослених, а послодавци, са друге стра-
не, очекују да им олакша запошљавање, али и отпуштање 
радника. Неслагања актера који учествују у изради Нацр-
та закона о штрајку изазвале су, пре свега, одредбе које 
се односе на минимум процеса рада, место организовања 
штрајка, заштиту имовине, као и начин решавања радних 
спорова. Синдикати су се забринули да ће њихова права на 
обуставу рада бити ограничена.

Лекари, медицинске сестре, електричари, машиновође, 
ИТ стручњаци из Србије који знају немачки језик, могу 
наћи запослење у Немачкој под истим условима и са ис-
тим социјалним правима као и држављани Европске уније, 
захваљујући увођењу „плаве карте” у Немачкој. Послода-
вци у Немачкој могу да запосле раднике из земаља ван ЕУ, 
ако кандидат има диплому високошколске установе, ако је 
радни уговор у складу са немачким правом и уколико је 
годишња бруто зарада страног стручњака виша од 44.800 
евра, односно 34.944 за струке у којима највише недостаје 
радне снаге. Висина плате је одређена колективним угово-
рима, тако да је плата иста као и за немачке држављане.

Канцеларија за младе (КЗМ) је кроз сарадњу са На-
ционалном службом за запошљавање Републике Србије, 
невладиним организацијама, као и у директном контакту 
са младима у Београду, установила потребу за креирањем 
радног простора за развој предузетништва и пројеката у 
зачетку. Искуства су показала да велики број идеја са висо-
ким тржишним потенцијалом остаје на почетном нивоу, не 
пролазе кроз циклус разраде, нити се финализују, због не-
достатка средстава за улазак у професионално радно окру-
жење, какво један потенцијални бизнис захтева. Пројектом 
КЗМ „Гнездо” Канцеларија за младе жели да промовише 
самозапошљавање и уз помоћ својих ресурса помогне прве 
предузетничке подухвате пројеката са високим тржишним 
потенцијалом. Такође, овај пројекат жели да поспеши ства-
рање и развој нових производа, услуга и процеса у области 
високих технологија са потенцијалом за раст и запошља-
вање. 

Редакција



Наука у служби развоја привреде

Фонд за иновациону делатност позива заинтересоване компаније у Србији да се пријаве за 
Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација. Рок за подношење пријава 
пројеката је 30. септембар

Преко Фонда за иновациону делатност компаније из 
Србије могу да остваре помоћ од 80.000 до 300.000 
евра. Фонд је расписао јавни позив за све заинтере-
соване компаније у Србији да се пријаве за Програм 

раног развоја (Mini Grants Program) и Програм суфинанси-
рања иновација (Matching Grants Program), а рок за подно-
шење пријава је 30. септембар. У саопштењу Фонда каже се 
да се програми финансирања, у сарадњи са Светском бан-
ком, спроводе у оквиру Пројекта подршке иновацијама у Ср-
бији, а средства су обезбеђена из донације од 8,4 милиона 
евра претприступних фондова Европске уније (ИПА).

Кроз Програм раног развоја финансира се до 85 посто 
укупних трошкова пројекта новооснованих компанија. У из-
носу до 80.000 евра финансирају се активности као што су: 
доказ концепта (proof of concept), израда прототипа, заштита 
права интелектуалне својине, припрема пословног плана за 
привлачење капитала и друго.

За пројекте истраживања, развоја и комерцијализације 
нових или побољшања постојећих технологија, производа 
и услуга, са циљем успостављања сарадње са стратешким 
партнерима и инвеститорима и пласирањем својих ино-
вативних производа и услуга на тржиште, заинтересовани 
могу да конкуришу за Програм суфинансирања иновација. 

Кроз овај програм финансира се до 70 одсто укупних трош-
кова пројекта, и то у износу до 300.000 евра.

Како је из Фонда саопштено, пријаве се могу поднети 
преко интернет странице Фонда за иновациону делатност, 
а све додатне информације заинтересоване компаније могу 
добити и путем мејл адреса: minigrants@inovacionifond.rs и 
matchinggrants@innovacionifond.rs.

За КомпанијЕ  
8,4 милиона  
Евра

Уштеде
Експертска комисија одобрила је до сада око 2,1 милиона 

евра из Програма раног развоја и Програма суфинансирања 
иновација за 18 предузећа у Србији, изабраних од укупно 125 
пријава. Више од 40 одсто свих пријављених пројеката за Про-
грам раног развоја и 33 одсто за Програм суфинансирања ино-
вација има сарадњу са јавним научноистраживачким инсти-
туцијама. Предузећа из Велике Плане и Смедерева добила су 
грант из Програма раног развоја, у вредности до 80.000 евра. 
Плањански „Високи вакуум” развија мултифункционалну ва-
куум пумпу, чије се предности огледају у дужем веку трајања 
и уштеди енергије, а смедеревски „Спик брикет” развија једнос-
тавно и економично решење за поновну употребу сушене угље-
не прашине, које уједно доприноси очувању човекове околине.

О Фонду
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о ино-

вационој делатности, ради подстицања иновативности и обез-
беђивања средстава за финансирање иновационе делатности, 
првенствено кроз сарадњу са међународним финансијским 
институцијама, организацијама, донаторима и приватним сек-
тором. У ери све бржег технолошког напретка, где научно-тех-
нолошка достигнућа прожимају све аспекте људског живота, 
наука, технолошки развој и иновације имају значајну улогу у 
подстицању економског развоја.

Иновационе делатности сматрају се главним факторима 
за стабилну економију усмерену ка знању, која је постала ос-
нова конкурентности и динамичног развоја. Намера Фонда је 
да се програмима финансирања што више допринесе развоју 
иновационих делатности, посебно оснивању нових и јачању по-
стојећих компанија, бољем позиционирању српских иноватив-
них предузећа на тржиштима ризичног капитала, привлачењу 
директних страних инвестиција у области истраживања и нау-
ке. Фонд има за циљ да унапреди везе између науке, техноло-
гије и економије и тако допринесе подстицању развоја инова-
тивних технологија.



   |  Број 529  |  07.08.2013. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs4 

Канцеларија за младе промовише самозапошљавање

Младим људима са добрим пословним идејама пружа се подршка да предузму прве кораке у 
предузетничком пословању, ојачају и наставе самостално да се развијају на тржишту

Канцеларија за младе (КЗМ) је кроз сарадњу са Нацио-
налном службом за запошљавање Републике Србије, 
невладиним организацијама, као и у директном кон-
такту са младима у Београду, установила потребу 

за креирањем радног простора за развој предузетништва 
и пројеката у зачетку. Искуства су показала да велики број 
идеја са високим тржишним потенцијалом остаје на почет-
ном нивоу, не пролазе кроз циклус разраде, нити се фина-
лизују, због недостатка средстава за улазак у професионално 
радно окружење, какво један потенцијални бизнис захтева.

Пројектом КЗМ „Гнездо” Канцеларија за младе жели да 
промовише самозапошљавање и уз помоћ својих ресурса по-
могне прве предузетничке подухвате пројеката са високим 
тржишним потенцијалом. Такође, овај пројекат жели да пос-
пеши стварање и развој нових производа, услуга и процеса 
у области високих технологија са потенцијалом за раст и за-
пошљавање. 

На конкурс се могу пријавити млади до 35 година који 
имају пословну идеју и желе да започну сопствени посао, а 
имају пребивалиште на територији града Београда на дан 
подношења пријаве. Овај програм обезбеђује коришћење 
пословног простора са административним услугама, услуге 
саветовања и тренинг програме, умрежавање са пословним 
партнерима и низ других погодности у трајању од једне го-
дине. На овај начин младим људима са добрим пословним 
идејама пружа се подршка да предузму прве кораке у свом 
пословању, да ојачају и наставе самостално да послују на тр-
жишту. По завршетку конкурса, 20 најбољих биће примљено 
у инкубатор. Најбоље кандидате изабраће стручна комисија 
састављена од еминентних професора Универзитета у Бео-
граду, као и стручњака из света привреде који су оснивачи 

великих и успешних фирми, доказаних на тржишту. Корис-
ници ће закључити уговор са Канцеларијом за младе на 
годину дана, уз могућност продужетка за највише још две 
године. Евалуација њиховог рада ће се обављати на сваких 
шест месеци, па уколико нека фирма довољно ојача да може 
опстати сама на тржишту, то ће бити један од разлога да се 
одвоји од инкубатора и уступи место новим амбициозним, 
младим људима који желе да оснују своју фирму.

КЗМ „Гнездо” се са својом мрежом сарадника налази у 
позицији у којој корисницима може да пружи модел посло-
вања на професионалном нивоу који гарантује успех на тр-
жишту. Сходно томе, КЗМ „Гнездо” себе види као неизоставну 
професионалну логистичку подршку у започињању бизниса 
младих. Генеришући идеје и знања са једне и искуства и ка-
питал са друге стране, створиће мрежу за повезивање прив-
реде са њеним будућим актерима, инсистирајући посебно на 
интерсекторском повезивању индустрија у Србији.

ЗНАЊЕ ЗА РАЗВОЈ И 
ПОСЛОВАЊЕ

Три основна домена  
     деловања КЗМ „Гнездо”

Радни простор: Адаптирани простор на површини од 700 
метара квадратних корисницима пружа професионалне радне 
канцеларијске услове: поред радног стола, са опционим ком-
пјутером и канцеларијским материјалом (штампачи, скенери, 
факс) и брзом интернет конекцијом, корисницима ће бити дос-
тупне сале за састанке и презентације и простор за предах.

Консалтинг: Уз помоћ мреже партнера, Факултета орга-
низационих наука - ФОН и Факултета за економију, финансије и 
администрацију - ФЕФА, као и уз помоћ актера привреде, КЗМ 
„Гнездо” нуди консалтинг услуге за кориснике. Пакет услуга 
обухвата области које су неопходне за покретање бизниса и раз-
вој производа и услуге.

Едукација: Створиће се платформа за перманентно обра-
зовање младих актера у привреди. Кроз предавања, семинаре 
и конференције, млади предузетници ће бити у прилици да 
се упознају са знањима и искуствима успешно реализованих 
пројеката који опстају на тржишту, као и да кроз индивидуална 
туторства дођу до нових знања неопходних за развој и посло-
вање.

Бизнис инкубатори
У Србији постоји и ради више бизнис инкубатора - у Субо-

тици, Зрењанину, Београду, Крагујевцу, Прокупљу, Крушевцу, 
Нишу, Књажевцу, Бору, Бољевцу, Ужицу, Врању, Рачи и Новом 
Саду. Махом обухватају све делатности, али неки су и специја-
лизовани, као нпр. у Зрењанину, који је специјализован за ин-
формационе технологије.

Док су чланови обичних инкубатора физички присутни у 
објекту током рада, у Крагујевцу, Суботици и Београду овак-
ва врста помоћи може се добити и путем интернета. Чланови 
путем веб портала користе услуге информативне подршке, 
менторства, помоћ у изради бизнис планова, базе података и 
слично.
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Како до посла у Немачкој са српском дипломом?

Нострификација је неопходна само за одређене професије, као што су лекари, а процес се 
решава у року до три месеца. У случају да диплома не одговара немачким захтевима, могуће 

је обавити додатно усавршавање или недостатке надоместити радним искуством
Лекари, медицинске сестре, електричари, машиновође, 

ИТ стручњаци из Србије који знају немачки језик, могу наћи 
запослење у Немачкој под истим условима и са истим со-
цијалним правима као и држављани Европске уније, зах-
ваљујући увођењу „плаве карте” у Немачкој. Послодавци 
у Немачкој могу да запосле раднике из земаља ван ЕУ, ако 
кандидат има диплому високошколске установе, ако је радни 
уговор у складу са немачким правом и уколико је годишња 
бруто зарада страног стручњака виша од 44.800 евра, однос-
но 34.944 за струке у којима највише недостаје радне снаге. 
Висина плате је одређена колективним уговорима, тако да је 
плата иста као и за немачке држављане.

Од страних ИТ стручњака и инжењера се не захтева 
признавање диплома. Нострификација је неопходна само за 
одређене професије, као што су лекари, а тај процес се реша-
ва у року до три месеца. У случају да диплома не одговара не-
мачким захтевима, могуће је обавити додатно усавршавање 
или недостатке надоместити радним искуством. Посебан ус-
лов за стране држављане је знање немачког језика на нивоу 
Б2. У посредовању при запошљавању у иностранству учест-
вују Национална служба за запошљавање, као и приват-
не агенције које имају лиценцу за рад. Кандидати добијају 
дозволу за рад и боравак у иностранству и закључен уго-

вор о раду пре одласка у иностранство. Тражена занимања 
у Немачкој су лекари, медицинске сестре и неговатељи, ИТ 
стручњаци и стручњаци из области роботике, електричари, 
машиновође.

Аутор: Где инвестирати/24 сата

СПОРАЗУМИ И ПАРТНЕРСТВА

Запошљавање у иностранству
По конкурсу за запошљавање медицинских сестара и тех-

ничара за здравствену негу, који је био отворен до 5. марта ове 
године, у току је припрема кандидата за рад и живот у Немачкој 
за око 100 лица, која би радни однос требало да заснују до краја 
године. Недавно је објављен и нови конкурс за запошљавање на-
шег медицинског особља у Немачкој. Да би лице из Србије могло 
да се радно ангажује у Немачкој, по основу споразума немачке 
службе и НСЗ, потребно је да има завршену средњу медицинску 
школу (општи или педијатријски смер), положен стручни испит, 
знање немачког језика - ниво Б1. Провера нивоа знања језика је 
у надлежности стручњака из Гете института из Београда. Лица 
која испуне услове конкурса приступају пројекту под називом 
Triple Win, чији је циљ да кандидате који су прошли селекцију 
припреми за живот и рад у Немачкој, кроз организовање додат-
ног курса језика и курса који се односи на упознавање са усло-
вима живота и рада у тој држави.

„Режим запошљавања наших држављана у иностранству 
се разликује од запошљавања у Републици Србији. Да би било 
успешно, потребно је да буде испуњено неколико врло важних 
услова. На пример, да Република Србија има потписане спора-
зуме о социјалном осигурању са државом у коју лице иде да 
ради, или уколико постоји још и неки споразум о привременом 
запошљавању, као што је Национална служба за запошљавање 
почетком ове године склопила са службом за запошљавање Са-
везне Републике Немачке”, каже Бошко Латковић.

По његовим речима, и приватне агенције имају иста за-
конска права да посредују у запошљавању наших грађана у 
иностранству. Како би се заштитили од превара, из Министар-
ства рада и МУП-а Србије саветују грађанима да уговоре скла-
пају само са провереним агенцијама, чији списак се налази на 
сајту овог министарства.

Образовање и посао на првом месту
Америчка агенција за међународни развој и Грађанске 

иницијативе покренуле су пројекат намењен младима са југа 
Србије који желе да активније траже посао и развију своја знања 
и вештине. Пројекат ће трајати 15 месеци и обухватиће осамде-
сеторо младих с југа Србије и из Санџака. Проблем великог броја 
младих који су на евиденцији НСЗ нарочито је изражен на југу 
Србије, где је готово сваки четврти незапослени млађи од 30 го-
дина. Међу младима са дипломом највише је економиста и вас-
питача, али није мали ни број оних без стручних квалификација.  

Према речима Маје Стојановић, из Грађанских иницијати-
ва, програм се базира на индивидуалном раду.

„Помоћи ћемо младим људима да развију личне и профе-
сионалне вештине, да покрену свој бизнис и постану доносиоци 
одлука у локалној заједници“, рекла је Сузан Кутор, в.д. директо-
ра УСАИД-а у Србији. Поред индивидуалног рада са младима, 
планира се и јачање веза са представницима приватног, јавног и 
цивилног сектора и успостављање партнерства.
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Реформа тржишта рада

Циљ сваког процеса који подразумева реформисање тржишта рада је шира примена 
слободног уговарања радних односа, како би се подстакла већа радна продуктивност и 

смањила стопа незапослености

„Регулатива тржишта рада у Србији није посебно ри-
гидна у поређењу са другим земљама у региону 
Југоисточне Европе или у земљама ОЕЦД”, каже 
др Јелена Жарковић Ракић, доцент на Економском 

факултету у Београду, у својој анализи Закона о раду. Свет-
ска банка и ОЕЦД су одвојено израчунавали вредност „инде-
кса законодавне заштите запослења” (ЕПЛ индекс) у Закону 
о раду Србије и посматраним земљама, а резултати оба ис-
траживања недвосмислено указују на то да је Србија негде 
у средини.

„У својој анализи ОЕЦД истиче да су неке одредбе у зако-
ну стриктне, али се не спроводе. На пример, иако закон про-
писује да једна особа може радити на одређено време код 
истог послодавца најдуже једну годину, та одредба се масов-
но игнорише, углавном без икаквих санкција за послодавце 
који је крше”, указује Јелена Жарковић Ракић.

Већина европских земаља одавно је увела флексибил-
није законе о раду у последње две деценије. У Србији, међу-
тим, многе савремене форме запошљавања у постојећем 
закону није могуће применити. Флексибилност, пре свега, 
значи увођење новина као што су веће могућности за запо-
шљавање на одређено време, рад на даљину, боље одређи-
вање пробног рада, односно приправничког стажа. Циљ овог 
процеса је шира примена слободног уговарања радних одно-
са како би се подстакла већа радна продуктивност и смањи-
ла стопа незапослености.

За побољшање привредног амбијента
Уговор о раду могуће је потписати и на сам дан запос-

лења, а није обавезно потписати га раније. Радни однос на 
одређено време може да траје до 36 месеци, уместо 12. Пре-
ковремени рад може да траје и дуже од осам часова недељно. 
Први део годишњег одмора може да се користи у трајању од 
две радне недеље, а не три. Плаћено одсуство може да траје 
најмање пет, а не седам радних дана. Запослена жена може 
да се (на лични захтев) врати на посао и пре истека поро-
диљског, али тада има право на пола радног времена. Нови 
послодавац у старој фирми мора да поштује колективни уго-
вор најкраће шест месеци, уместо годину дана. Запослени 
који је вишак остварује право на отпремнину само за пери-
од проведен код последњег послодавца. Суспензија радника 
може да траје најдуже 15 дана, уместо три као сада. Пред-
ставник синдиката може да добије отказ и након шест месе-
ци по престанку обављања синдикалне функције, а не после 
годину дана, како је у важећем закону.

Ово су само нека од понуђених решења у новом Закону 
о раду, чија је промена једна од мера Владе Србије за побољ-
шање привредног амбијента. Усвајање закона очекује се до 
краја године. Међутим, синдикати тврде да је то акт по мери 
страних инвеститора, док домаћи привредници оцењују да 
ће бити по мери здраве економије. Синдикати страхују да ће 
нови закон додатно отежати положај запослених, а послода-
вци, са друге стране, очекују да им олакша запошљавање, 
али и отпуштање радника

Зоран Стојиљковић, из синдиката „Независност“, каже 
да ће нови закон променити однос снага између запослених 
и послодаваца и неће решити развојне проблеме. „Раст про-
изводње или незапослености, то нигде није решено изменом 
законодавства“, каже Стојиљковић.

Отпремнине су једино око чега се слажу послодавци 
и синдикати, јер због обавезе да их исплаћују за цео стаж, 
протеклих година послодавци нису ни запошљавали искус-
не раднике. Привредници би желели и да им закон не даје 
дуг рок и много процедура за отпуштања. Управо због тога 
до сада је много отказа добило судски епилог повољан по 
радника. „Добра је воља била радника да се запосли, али до-
бра воља мора да постоји и у случају када послодавац нема 
више довољно посла за тог радника или није задовољан ње-
говим радом“, каже председник Уније послодаваца Небојша 
Атанацковић.

ФЛЕКСИБИЛНИЈА РЕШЕЊА
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За синдикате је неприхватљив захтев послодаваца да се 
рад на одређено време продужи на три године. И послодавци 
и синдикати кажу да ће флексибилан рад бити највећа нови-
на, а он предвиђа рад у функцији образовања, позајмљивање 
радника другом послодавцу и рад на даљину.

Љубисав Орбовић, из Савеза самосталних синдиката Ср-
бије, сматра да рад у паровима није добра идеја. „То значи 
да ће се период од осам сати делити на двоје, а делили би 
и плату. Ако знамо да је плата недовољна и за пола месеца, 
онда знамо какав би то однос био”, каже Орбовић. Стварање 
привидне запослености ником неће донети корист, сматрају 
синдикати, и уштеде треба тражити на другом месту.

Шта доноси нови Закон о штрајку?
„Ако се отклоне несугласице актера који учествују у 

изради Закона о штрајку и уваже додатне сугестије, током 
септембра би о њему могла да се изјасни Влада Србије, након 
чега би ушао у скупштинску процедуру”, најавио је државни 
секретар Министарства рада, запошљавања и социјалне по-
литике, Зоран Мартиновић.

Неслагања актера који учествују у изради Нацрта зако-
на о штрајку изазвале су, пре свега, одредбе које се односе 
на минимум процеса рада, место организовања штрајка, 
заштиту имовине, као и начин решавања радних спорова. 
Синдикати су се забринули да ће њихова права на обуставу 
рада бити ограничена.

Мартиновић је објаснио да предложеним актом није 
ограничено да место штрајка буду само просторије послода-
вца, већ да запослени могу да протестују на било ком другом 

месту које није пословни простор и да ће тај део у Нацрту за-
кона бити додатно појашњен. Државни секретар је рекао да је 
Нацртом предвиђено да се испоштују међународне конвен-
ције и да се минимум процеса рада у време штрајка одређује 
најпре колективним уговором, а уколико се у томе не успе, 
арбитражом преко Агенције за мирно решавање радних спо-
рова. То би био изузетак и важио би само у случајевима у 
којима се минимум процеса рада не одреди колективним 
уговором. Арбитража би подразумевала независно тело које 
би чинили послодавци и синдикати, а једног члана би имала 
и Агенција за мирно решавање радних спорова.

Према његовом речима, наредних дана представници 
синдиката ће се изјаснити шта мисле о тој битној одредби, 
јер би се у пракси могло десити да ако није утврђен мини-
мум процеса рада, запослени могу остати без могућности да 
штрајкују.

Представници послодаваца очекују да се у оквиру Нацр-
та уведе и право на такозвани „локаут”, који подразумева да 
послодавци могу да затворе фирму док траје штрајк, уколико 
процене да им преостали део радника није довољан да на-
ставе несметано са пословањем.

„Мислили смо да ће то бити једина тачка око које ће се 
у јавности полемисати, јер су и синдикати и представници 
државе били изричити у томе да се у нови документ не уведе 
одредба о локауту”, казао је Мартиновић и додао да ни у ак-
туелном закону не постоји одредба којом би се послодавцима 
оставила могућност да практично искључе један број запос-
лених који ради и не штрајкује.

„У привредном амбијенту какав тренутно влада у Србији 
не би требало уводити ову могућност, јер би то било једно 
јако оруђе у рукама несавесних послодаваца - да потпуно за-
творе своје просторије и на тај начин онемогуће рад и запос-
ленима који нису у штрајку”, поручио је Мартиновић.

На питање да ли ће новим законом бити предвиђена ис-
плата зарада запосленима док су у штрајку, Мартиновић је 
казао да међународни стандарди подразумевају да радник 
за време штрајка нема право на зараду, али да има право 
на доприносе за социјално осигурање. Имајући у виду да је 
разлог највећег броја штрајкова у Србији нередовна исплата 
зарада, нашло се прелазно решење, које подразумева да се 
споразумом о престанку штрајка између радника и посло-
давца може утврдити и могућност да се исплати и зарада 
за време штрајка. „То је предвиђено као могућност, а не као 
право и обавеза послодавца, односно запослених. Нови закон 
о штрајку је потребан, јер је то начин да радници изразе своје 
незадовољство”, каже Мартиновић. Неке од предложених од-
редби нису много другачије у односу на актуелни Закон о 
штрајку, донет 1996. године.

(Извор: Танјуг)
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Позвани сте на разговор за посао?

Постављањем питања послодавац покушава 
да утврди да ли је кандидат идеалан избор за 
одређену позицију, а кандидати би требало 
ову ситуацију да искористе и представе како 
ће они допринети компанији

Разговор за посао је ‚двосмерна улица‘. Чињеница да 
обе стране имају право да постављају питања често 
се изгуби из вида, нарочито у времену високе незапос-
лености. Постављањем питања послодавац покушава 

да утврди да ли је кандидат идеалан избор за одређену по-
зицију, а кандидати би требало ову ситуацију да искористе и 
представе како ће они допринети компанији. У овом процесу 
неопходно је и да кандидати поставе одређена питања како 
би утврдили да ли посао за који су се пријавили одговара њи-
ховим циљевима и каријерном путу. Постављањем правих 
питања кандидат ће стећи бољи увид у могућности компа-
није да се развија, стил управљања и, у крајњој линији, да ли 
се ради о компанији која му одговара.

Одбијајући да послодавцу поставите питања на крају 
разговора, губите прилику да покажете да сте урадили ‚до-
маћи задатак‘ и да сте размишљали о својој улози у компа-
нији. Није битно само поставити питања, већ поставити пра-
ва.

Питања која би требало поставити послодавцу
• Како бисте описали корпоративну културу компаније и 

стил руководства?
• Можете ли ми представити одређене примере пројеката 

на којима бих радио?
• Шта је највећи проблем компаније који се односи на за-

послене и како бих могао да помогнем у решавању тог 
проблема?

• Које специфичне квалитете и вештине тражите код кан-
дидата?

• Да ли је позиција за коју сам аплицирао нова? (Ако је особа 
напустила позицију за коју аплицирате, питајте зашто је 
до тога дошло.)

• На који начин ова позиција доприноси успеху компаније?
• Каква је уобичајена путања развоја каријере за особу на 

мојој позицији?

• Ко би ми био надређени и да ли ћу имати прилику да 
упознам ту особу?

• Зашто вам се допада да радите у овој компанији?
• Како изгледа радни дан особе на овој позицији?
• Шта компанију издваја од конкуренције - из перспективе 

запосленог, али и обичног грађанина?
• Да ли компанија нуди професионално усавршавање?
• На који начин могу да допринесем сектору у којем бих био 

запослен?
• Да ли сте више заинтересовани за кандидата који ради са-

мостално, тимски или комбинује оба типа рада? Можете 
ли ми дати пример?

• Који је ваш идеалан стил комуникације са запосленима? 
Да ли се редовно састајете са својим тимом, ослањате се 
на електронску комуникацију, на извештаје или друга 
средства?

• Како мене видите као кандидата у односу на идеалног 
кандидата?

• Да ли имате неке недоумице по питању мојих квалифика-
ција које могу бити препрека да будем изабран за пози-
цију?

• Који је следећи корак? Када очекујете да ћете донети одлуку?

Питања која би требало избегавати
• Никада не постављајте питања на које можете дати одго-

вор и сами, кратком претрагом интернета.
• Никада не постављајте лична питања особи која вас ин-

тервјуише.
• На првом разговору не питајте директно о плати, бенефи-

цијама, одмору, као ни да ли можете променити одређени 
распоред.

• Никада не питајте да ли проверавају кандидате.
• Не постављајте питања о томе да ли компанија провера-

ва у које сврхе запослени користи интернет током радног 
времена.

Извор: Bizlife.rs

права 
пиТаЊа За 
послодавЦа

ИзвИњење 
У броју 527 публикације „Послови”, на стр. 8, објављен је текст „Сам свој газда”, аутора С. Лу-

чића. Техничком грешком у потпису текста стајали су само иницијали приређивача рубрике, а из-
остављено је име аутора и извор одакле је текст преузет – www.politika.rs. Овим путем извињавамо 
се аутору текстa, као и читаоцима. 
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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

290

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕогра д

ГРадсКа општиНа савсКи веНац 
упРава ГРадсКе општиНе
11000 Београд, Кнеза Милоша 69

тел. 011/2061-720

Виши референт за послове писарнице
за рад у Одељењу за општу управу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, три године рад-
ног искуства, положен државни стручни испит. Осим 
наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене чл. 6 Закона о радним односима у 
државним органима. Уз пријаву и биографију канди-
дат подноси: оверену копију дипломе, доказ о рад-
ном искуству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије, уверење о 
здравственом стању и уверење да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподоним за обављање послова у државном органу.

упРава ГРадсКе општиНе оБРеНовац
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8721-786

Стручни сарадник за послове 
информационог система

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

управу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен тех-
нички факултет, најмање 1 година радног искуства 
у струци. Уз пријаву приложити: диплому којом се 
потврђује стручна спрема (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених; доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање послова у 
државним органима. Лице за контакт: Славица Лаи-
новић, број телефона: 011/8721-786. Неблаговреме-
не, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и прија-
ве уз које нису приложени потребни докази неће се 
разматрати.

јагодина

ГРадсКа упРава ГРада јаГодиНе
35000 Јагодина, Краља Петра I 6

Руководилац послова обезбеђења и 
противпожарне заштите

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

УСЛОВИ: виша школска спрема - VI степен стручне 
спреме, спортска академија, виша економска или 
виша пословна школа, 1 година радног стажа, поло-
жен државни стручни испит и стручни испит за про-
тивпожарну заштиту.

Послови обезбеђења и противпожарне 
заштите зграде Скупштине града

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

УСЛОВИ: средња школска спрема - IV степен стручне 
спреме, гимназија, електротехничка (енергетска и за 
расхладне уређаје), грађевинска, економско - трго-
винска, пољопривредна, саобраћајна, техничка шко-
ла, 6 месеци радног стажа, положен државни струч-
ни испит и испит противпожарне заштите.

Портир
за рад у Одељењу за управу, на одређено 

време од 6 месеци

УСЛОВИ: КВ радник - III степен стручне  спреме, 
машинбравар, угоститељ, инсталатер и 6 месеци 
радног стажа.

Послови заштите и унапређивања 
животне средине

за рад у Одељењу за заштиту и унапређивање 
животне средине, на одређено време од 6 

месеци

УСЛОВИ: висока школска спрема - VII степен стручне 
спреме, пољопривредни, шумарски или природно - 
математички факултет, смер хемија, 1 година радног 
стажа и положен државни стручни испит.

Помоћник на пословима заштите 
природних добара

за рад у Одељењу за заштиту и унапређивање 
животне средине, на одређено време од 6 

месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: НК радник - основна школа и 6 месеци рад-
ног стажа.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидат мора да 
испуњава и услове из чл. 6 Закона о радним одно-
сима у државним органима: да је држављанин Репу-
блике Србије, да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу, да има општу 

Национална служба за 
запошљавање

преквалификације 
доквалификације
Стекните конкурентСку 
предноСт

Администрација и управа
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здравствену способност. Пријава на оглас са дока-
зима о испуњавању услова подноси се у року од 8 
дана од дана објављивања, на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати.

КрагУјЕваЦ

општиНсКа упРава општиНе Рача
34210 Рача, Карађорђева 48

тел. 034/751-175

Извршилац у области привреде и 
књиговодства буџета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни економиста, 1 година радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у органима управе и 
познавање рада на рачунару.

Извршилац за књиговодствене послове 
у области финансија и интерне контроле

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни економиста, 1 година радног искуства у струци, 
положен стручни испит за рад у органима управе и 
познавање рада на рачунару.

Извршилац за послове превођења и 
сарадње са дијаспором

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор 
енглеског језика и књижевности, 1 година радног 
искуства у струци, положен стручни испит за рад у 
органима управе и познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас доставити следећу доку-
ментацију, у складу са чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима: оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, да кандидат није осуђи-
ван за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу; уверење о држављанству; лекарско уверење 
о општој здравственој способности; потврду о радном 
искуству; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органима управе. Пријаве са ориги-
налним документима или овереним фотокопијама 
као доказима о испуњавању услова, не старијим од 
6 месеци, доставити у коверти, са назнаком: „Пријава 
на оглас“ и називом радног места на које се конкури-
ше, Општинској управи Општине Рача, на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопија-
ма неће бити узете у разматрање.

лЕсКоваЦ

општиНсКа упРава  
општиНе цРНа тРава

Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61
тел. 016/811-118, 811-115

Приправник у Општинској управи 
Општине Црна Трава
на период од 1 године

УСЛОВИ: економски факултет, смер финансије, бан-
карство и осигурање - четворогодишње студије, 
држављанство Републике Србије, општа здравстве-
на способност, познавање рада на рачунару, да кан-
дидат није кажњаван за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у органима државне управе; да 
нема радно искуство и да се води на евиденцији 
Националне службе за запошљавање; кандидат је 
дужан да уз пријаву доставе и оверену копију дипло-
ме о завршеном економском факултету, потврду од 
НСЗ да се води као незапослено лице, уверење о 
држављанству, лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности и потврду о неосуђиваности.

ниш

упРава за имовиНу и 
 иНспеКцијсКе послове

18000 Ниш

Инспектор за путеве

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научних 
области - грађевинско инжењерство, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године или одговарајући 
академски или стручни назив по прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05); најмање 
3 године радног искуства у струци; да је канди-
дат држављанин Републике Србије; да је пунолет-
но лице; да има општу здравствену способност; да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање послова у држав-
ном органу. Учесници огласа дужни су да уз пријаву 
приложе оригинале или оверене копије доказа о 
испуњености свих услова из огласа, као и оверену 
фотокопију радне књижице и оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о радном искуству у струци. 
Уверење о држављанству и уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности не смеју бити ста-
рији од 6 месеци. Уверење о општој здравственој 
способности (не старије од 6 месеци) кандидат ће 
доставити по коначности одлуке о избору. Сви кан-
дидати који испуне услове предвиђене овим огла-
сом и чија је документација благовремена, потпуна 
и разумљива, подлежу провери знања из области за 
коју се кандидат прима у радни однос. Кандидати 
ће о датуму, месту и времену провере знања бити 
накнадно обавештени. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве сла-
ти на адресу: Управа за грађанска стања и опште 
послове, Николе Пашића 24, Ниш.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАША пРАВА АДРЕсА:

Администрација и управа
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нови са д

општиНсКа упРава жаБаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45

тел. 021/831-388

Информатичар - приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: високо образовање из научне области 
индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент 
на струковним студијама другог степена (специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, без радног 
искуства или са радним искуством краћим од трајања 
приправничког стажа (12 месеци). Оглас је отворен 
8 дана од дана објављивања. Уз пријаву на оглас 
доставити доказе о испуњавању услова из чл. 6 Зако-
на о радним односима у државним органима (извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и уверење о некажњавању), доказе о стручној спре-
ми и фотокопију радне књижице као доказ о дужи-
ни трајања радног стажа. Сва документа могу бити у 
облику неоверених фотокопија. Изабрани кандидат 
биће у обавези да достави уверење о општој здрав-
ственој способности и оригинална документа.

панчЕво

општиНа алиБуНаР општиНсКо веЋе
26310 Алибунар, Трг слободе 4

Начелник Општинске управе  
Општине Алибунар

на мандатни период од пет година

УСЛОВИ: Општи услови за рад на радном месту: 1. 
да је кандидат држављанин/држављанка Републи-
ке Србије; 2. да је пунолетан/пунолетна; 3. да има 
општу здравствену способност; 4. прописану струч-
ну спрему; 5. да није осуђиван/осуђивана за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 6 
месеци или за кажњиво дело које га/је чини непо-
добним/неподобном за обављање послова у држав-
ном органу. Доказ из тач. 3. доставља кандидат који 
буде постављен. Посебни услови за рад на радном 
месту: висока стручна спрема - VII степен, дипло-
мирани правник/дипломирана правница, положен 
стручни испит за рад у органима државне управе - 
државни стручни испит, најмање пет година радног 
искуства у струци. Кандидати подносе: пријаву на 
оглас; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о прописа-
ној стручној спреми; доказ да нису осуђивани за кри-
вично дело на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их 
чини неподнобним за обављање послова у држав-
ним органима; доказ о положеном стручном испиту 
за рад у органима државне управе; доказ о потреб-
ном радном искуству. Доказ о поседовању опште 
здравствене способности доставља само кандидат/
кандидаткиња који/а буде постављен/а на функцију 
начелника Општинске управе. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 

„Послови”, на адресу: Општинска управа Општине 
Алибунар, Трг слободе 4, 26310 Алибунар, са назна-
ком: „За комисију - конкурс за избор начелника ОУ”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

општиНа Ковачица  
општиНсКа упРава 

одељење за општу упРаву и  
заједНичКе послове

26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Заменик матичара за матично подручје 
Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима (доказ о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених и да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу), и доказе о 
испуњавању посебних услова утврђених Правил-
ником о унутрашњој организацији и раду Општин-
ске управе и систематизацији радних места: високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), у образовно - научном пољу друштвено - 
хуманистичких наука, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године друштвеног смера, 
посебан стручни испит за матичаре, положен стручни 
испит, 1 година радног искуства. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу: Општина Ковачица, 
Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала Тита 
50, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. О извршеном избо-
ру кандидати ће бити писмено обавештени.

општиНа Ковачица  
општиНсКа упРава 

одељење за општу упРаву и 
заједНичКе послове

26210 Ковачица, Маршала Тита 50

Послови утврђивања, контроле и 
наплате самодоприноса, локалних 

комуналних такси и пореза на 
катастарски приход

у Одељењу за финансије, буџет и имовинско 
- правне послове Општинске управе Општине 

Ковачица

УСЛОВИ: Кандидат подноси, поред документације 
утврђене чл. 6 Закона о радним односима у држав-
ним органима (доказ о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месе-
ци или за кажњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу), и доказе о 
испуњавању посебних услова утврђених Правилни-
ком о унутрашњој организацији и раду Општинске 
управе и систематизацији радних места: VI степен 

Администрација и управа
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школске спреме, економски смер, положен стручни 
испит, 1 година радног искуства. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу: Општина Ковачи-
ца, Општинска управа, 26210 Ковачица, Маршала 
Тита 50, са назнаком: „За оглас“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. О извршеном 
избору кандидати ће бити писмено обавештени.

пож арЕваЦ

испРавКа оГласа  
општиНсКа упРава

12320 Жагубица

Техничком грешком у тексту исправке огласа, 
објављене 31.07.2013. године, изостављен је 
назив радног места за које се мења број извр-
шилаца и исправно треба да стоји: достављач, 
на одређено време од 6 месеци, 2 извршиоца.

проКУпљЕ

општиНа Блаце општиНсКа упРава
18420 Блаце, Карађорђева 4

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, квалификова-
ни радник. Уз пријаву обавезно доставити: оверен 
препис дипломе, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање послова 
у државном органу, да поседује општу здравствену 
способност (за кандидата који буде изабран). Рок за 
подношење пријаве је 5 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

општиНсКо веЋе општиНе 
житоРаЂа

18412 Житорађа, Топлички хероји 53

Начелник Општинске управе Општине 
Житорађа

Заменик начелника Општинске управе 
Општине Житорађа

УСЛОВИ: правни факултет, положен стручни испит 
за рад у органима државне управе и најмање 5 годи-
на радног искуства у струци. Постављење се врши 
на 5 година. За наведена радна места, поред наведе-
них услова, кандидат треба да испуњава и услове из 
чл. 6 Закона о радним односима у државним органи-
ма („Службени гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/01 и 39/02), да је држављанин Републике 
Србије, да има општу здравствену способност и 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 посло-
ва у државном органу. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве Веће неће узети у разматрање. 
Пријаве се могу поднети у писарници Општине Жито-
рађа или послати поштом на наведену адресу.

срЕмсК а миТровиЦа

општиНа иРиГ општиНсКа упРава
22406 Ириг, Војводе Путника 1

тел. 022/400-600

Радник у Служби за заштиту животне 
средине и урбанизам Општинске управе 

Општине Ириг
на упражњеном радном месту - послови 

грађевинарства

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије; да је пунолетан; да има општу здравстве-
ну способност; да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Посебни 
услови: послови грађевинарства - VII/1 степен, висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер грађевине, 
архитектуре), дипломирани грађевински инжињер, 
дипломирани архитекта; положен државни стручни 
испит; три године радног искуства у државном орга-
ну. Пријаве са потребним доказима доставити Служби 
за друштвене делатности, општу управу и заједничке 
послове, Ириг, Војводе Путника 1, контакт телефон: 
022/400-600, у року од 8 дана од дана објављивања.

општиНа Рума општиНсКа упРава
22400 Рума, Орловићева 5

тел. 022/433-910

1. Послови Канцеларије за младе
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме (висока послов-
на школа струковних студија - струковни информати-
чар или виша пословна школа - економиста); 1 година 
радног искуства; положен државни стручни испит.

2. Послови борачко - инвалидске 
заштите

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (филозофски 
факултет - одсек социологија или факултет поли-
тичких наука); 1 година радног искуства; положен 
државни стручни испит.

3. Сложени послови економског развоја
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (дипл. економис-
та, дипл. правник, филолог англиста, дипл. новинар); 
познавање енглеског језика; 1 година радног искуства.

Администрација и управа
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4. Саобраћајни инспектор
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (саобраћајни 
факултет или факултет техничких наука - саобраћај-
ни одсек); 1 година радног искуства; положен држав-
ни стручни испит.

5. Интерна контрола
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме (висока послов-
на школа струковних студија); 1 година радног иску-
ства; положен државни стручни испит.

6. Послови комуналног надзора
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња тех-
ничка, грађевинска, дрвно - прерађивачка, помор-
ска школа, школа општег или усмереног образо-
вања, средња економска, пољопривредна или школа 
унутрашњих послова); 2 године радног искуства; 
положен државни стручни испит.

7. Портир
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња шко-
ла усмереног или општег образовања или средња 
управно - биротехничка школа); 1 година радног 
искуства.

8. Ауто-механичар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (средња школа 
за КВ раднике); 6 месеци радног искуства.

9. Достављач - курир
на одређено време до 12 месеци

4 извршиоца

10. Достављач Месне канцеларије 
Кленак

на одређено време до 12 месеци

11. Спремачица
на одређено време до 12 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Поред наведених посебних услова, канди-
дат мора испуњавати и опште услове предвиђене чл. 
6 Закона о радним односима у државним органима: 
да је држављанин Републике Србије, да није осуђен 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном орга-
ну, као и да поседује општу здравствену способност. 
У пријави на оглас кандидат је дужан да назначи за 
које радно место конкурише, као и да приложи сле-
дећу документацију: кратку биографију; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
РС; диплому или сведочанство о одговарајућем сте-

пену стручне спреме; уверење о положеном држав-
ном стручном испиту (за радна места наведена под 
редним бројевима 1, 2, 4, 5 и 6); уверење да се не 
води кривични поступак (издаје суд); уверење о 
некажњавању (издаје орган унутрашњих послова); 
оверену копију радне књижице или други доказ о 
радном искуству; очитану личну карту или оверену 
копију личне карте. Након одлуке о избору, а пре 
уручења решења о заснивању радног односа, канди-
дат је дужан да достави и уверење о општој здрав-
ственој способности (издаје надлежна здравствена 
установа). Сва документа неопходно је приложити 
у оригиналу или у овереној копији, док датум изда-
вања уверења о држављанству РС, уверења да се не 
води кривични поступак и уверења о некажњавању 
не сме бити старији од 6 месеци. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова из огласа подносе се 
поштом на адресу: Општинска управа Општине Рума, 
22400 Рума, Орловићева 5, са назнаком: „За оглас“ 
или лично предајом на шалтеру писарнице. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. За све информације у вези са огласом 
контактирати персоналну службу Општинске управе, 
на број телефона: 022/433-910.

општиНсКа упРава општиНе иНЂија
22320 Инђија, Цара Душана 1

тел. 022/561-322

Послови привреде
за рад у Одељењу за привреду и финансије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, економски, 
пољопривредни факултет - агроекономског смера, 
факултет за менаџмент, правни факултет, 1 година 
радног искуства, познавање рада на рачунару, поло-
жен стручни испит за рад у органима државне упра-
ве.

Послови набавке
за рад у Одељењу за општу управу и 

заједничке послове

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, правне, економ-
ске струке, 1 година радног искуства, познавање 
рада на рачунару, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе.

ОСТАЛО: Поред посебних услова, кандидати треба 
да испуњавају и опште услове утврђене чл. 6 Закона 
о радним односима у државним органима. Уз пријаву 
и биографију поднети следеће доказе, у оригиналу 
или у овереној копији: доказ о завршеној одгова-
рајућој стручној спреми; доказ о положеном струч-
ном испиту за рад у органима државне управе; доказ 
о радном искуству, извод из матичне књиге рођених 
(издат на новом обрасцу); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (уверење издато од 
МУП-а - надлежна полицијска управа); копија личне 
карте и лекарско уверење (за кандидата који буде 
изабран). Пријаве са потребним доказима о испуња-

Администрација и управа
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вању наведених услова, са назнаком: „Пријава на 
оглас за _________“ (уписати радно место за које се 
подноси пријава), достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, поштом 
или на адресу: Општинска управа Општине Инђија, 
Цара Душана 1, 22320 Инђија или лично на шалтеру 
1 пријемне канцеларије. Неблаговремене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве неће се разматрати.

враЊЕ

цеНтаР за социјалНи Рад 
 владичиН ХаН

17510 Владичин Хан, Градимира Михајловића 1а
тел. 017/473-976

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именован државља-
нин Републике Србије који је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педа-
гошких, андрагошких и социолошких наука, односно 
стручни назив: дипломирани социјални радник и нај-
мање 5 година радног искуства у струци; да кандидат 
поседује организаторске способности и да испуњава 
опште услове за заснивање радног односа прописа-
них општим прописима о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: уверење о држављанству, уве-
рење суда да није под истрагом и да се против њега 
не води поступак, оверену фотокопију дипломе, био-
графију, потврду о радном стажу у струци и програм 
рада за мандатни период за који се врши избор. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања, на адресу: Центар за социјални рад Владичин 
Хан, Градимира Михајловића 1а, са назнаком: „За 
конкурс за именовање директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

општиНсКа упРава општиНе 
владичиН ХаН

17510 Владичин Хан, Светосавска 1
тел. 017/473-142

Координатор за локални економски 
развој - привлачење инвестиција - 

приправник

УСЛОВИ: висока школска спрема - правни, економ-
ски или филозофски факултет, односно VII степен 
стручне спреме, познавање рада на рачунару и 
знање енглеског језика и други општи услови пред-
виђени чл. 6 Закона о радним односима у државним 
органима. Извршилац наведен у овом огласу прима 
се у Општинској управи Општине Владичин Хан на 
одређено време од 12 месеци.

Комунални полицајац

УСЛОВИ: средња школска спрема - гимназија, 
средња школа усмереног образовања - правни смер, 
хемијско - технолошки смер, лабораторијски техни-
чар, економска школа, машинска школа, смер елек-
тротехничар енергетике, односно IV степен струч-
не спреме, 1 година радног искуства и други општи 
услови предвиђени чл. 6 Закона о радним односима 
у државним органима. Извршилац наведен у овом 
огласу прима се у Општинској управи Општине Вла-
дичин Хан на одређено време од 6 месеци.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

вршаЦ

општиНа вРшац општиНсКа упРава
26300 Вршац, Трг победе 1

тел. 013/800-500

Координатор за послове јавних набавки

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чл. 6 
Закона о радним односима у државним органима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 
34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13): да 
је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има 
општу здравствену способност, да није осуђиван за 
кривична дела на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини 
неподобним да обављање послова у државном орга-
ну, кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове: да има високу стручну спрему - пољоприв-
редни факултет економског смера; 5 година рад-
ног искуства на руководећим пословима; положен 
државни стручни испит; познавање рада на рачуна-
ру. Уз пријаву приложити: доказ о стручној спреми и 
радном искуству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, лекарско уверење, доказ 
да кандидат није осуђиван за кривично дело на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. Пријаве се подносе 
начелнику Општинске управе Општине Вршац, у 
року од 8 дана од дана објављивања.

Сајмови 
запошљавања

Најкраћи пут  
до посла

Администрација и управа
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 Трговина и услуге

тР „јелКица 2012“
11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 93

Продавац у здравој храни
са 30 сати радног времена недељно, на 

одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање рада 
на рачунару, познавање енглеског језика (средњи 
ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на е-mail: 
ninkov.j@gmail.com, у року од 15 дана од дана 
објављивања.

„јуГодом“ доо Нови сад
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624-222
e-mail: jugodom@hotmail.com

Оглашава радна места за рад у грађевинском 
центру „Домино“ у Суботици:

Продавац
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, предност: трговачка струка, основи рада на 
рачунару. Радне биографије (CV) слати поштом или 
мејлом. Оглас је отворен до попуне радних места.

WIENER STADTISHE оSIGURANJE  
аDо BEOGRAD 

еКспозитуРа темеРиН
21350 Темерин, Новосадска 399

тел. 060/1006-164
е-mail: а.еror@wiener.cо.rs

Саветник продаје неживотних 
осигурања

на одређено време 3 месеца,  
са могућношћу продужења

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња школа у било ком зани-
мању, знање рада на рачунару, пожељно знање 
мађарског језика. Рок за пријављивање је до 
01.10.2013. године.

доо „емиРсаН“
21000 Нови Сад, Темерински пут 35

тел. 021/417-915
е-mail: оffice.emirsandоо@gmail.com

Комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
економиста за унутрашњу и спољну трговину, радно 
искуство 12 месеци, возачка дозвола „Б“ категорије, 
знање рада на рачунару, знање енглеског језика, 
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати електронским 
путем.

„БуГаРиНовиЋ тРаНспоРт“ доо
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 184

е-mail: nedelkob@eunet.rs

Радник на техничком прегледу и 
регистрацији возила

организовање послова на техничком прегледу

УСЛОВИ: дипломирани правник, возачка дозвола „Б“ 
категорије, знање рада на рачунару, пробни рад 3 
месеца.

Електромеханичар - електроничар
за рад на камиону за дијагностику

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, елктромехани-
чар - електроничар, возачка дозвола „Б“ категорије, 
пробни рад 3 месеца. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 14 дана.

Бифе Код саве - пР савиЋ НедељКо
24000 Суботица, Сомборски пут 45

тел. 061/629-0-405

Конобар
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I до III степен стручне спреме, рад у смена-
ма, пробни рад 15 дана. Јавити се на горенаведени 
број телефона, најкасније до 10.08.2013. године.

„семафоР - ауто“ доо
26300 Вршац, Белоцрквански пут бб

тел. 013/806-084
е-mail: semaforauto@gmail.com

Контролор на линији техничког 
прегледа

на одређено време, са могућношћу заснивања 
сталног радног односа

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену средњу 
школу у трајању од четири или три године, смер 
аутомеханичар, возачку дозволу А, Б, Ц, Е катего-

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Трговина и услуге
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рије, једну годину радног искуства на пословима 
аутомеханичара, основно познавање рада на рачу-
нару. Биографију послати на горенаведену адресу 
или мејл, до 01.09.2013. године. Обавезано навести 
контакт телефон. Биће контактирани само кандидати 
који испуњавају услове конкурса. За кандидате који 
уђу у ужи избор биће организована практична обука.

 Грађевинарство и индустрија

„фиНаГРо” доо РашКа
Рашка, Старовласовска бб

Технолог производње у млекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиден-
ција процеса производње у млекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог 
прераде млека, најмање 12 месеци радног иску-
ства у струци, пожељно поседовање лиценце ХАСАП 
(HACCP), рад у сменама, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана.

Технолог производње у пекари

Опис посла: контрола, праћење квалитета и евиден-
ција процеса производње у пекари.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, технолог про-
изводње хлеба, пецива и тестенина, најмање 12 
месеци радног искуства у струци, пожељно поседо-
вање лиценце ХАСАП (HACCP), рад у сменама, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана.

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

„моНт - Р“ доо
11000 Београд, Ослобођења 2 б

тел. 011/8340-808

Дипломирани машински инжењер
2 извршиоца

Лице за безбедност и здравље на раду

Инжењер заваривања (IWЕ инжењер)

УСЛОВИ: завршен факултет одговарајуће струке, 
са или без искуства, знање енглеског језика, рад на 
рачунару, спремност за рад на терену и у иностран-
ству. Кандидати могу послати биографију на е-mail: 
оffice@mont-r.rs. Само кандидати који уђу у ужи 
избор биће контактирани.

„NATURA TRADE“ Dоо LOZNICA
15300 Лозница, Бањска бб

е-mail: naturaloznica@gmail.com

Помоћник техничког директора

УСЛОВИ: висока стручна спрема - машинске, технич-
ке или технолошке струке; најмање 3 године радног 
искуства на истим или сличним пословима, пред-
ност поседовање одговарајућих лиценци, одлично 
познавање енглеског језика, одлично познавање 
рада на рачунару, возачка дозвола „Б“ категорије. 
Кандидатима нудимо веома динамично радно окру-
жење, могућност напредовања и стимулација. Рад-
ну биографију и пропратно писмо слати на е-mail: 
naturaloznica@gmail.com. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће контактирани.

„елеКтРопоРцелаН“ ад
21000 Нови Сад, Марка Миљанова 15

тел. 021/422-266
е-mail: bozidar.gazdic@еlektroporcelan.com

Извршилац за обликовање изолатора и 
извлачење облица

5 извршилаца

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме, КВ радник 
металске струке или НК радник. Оглас је отворен до 
попуне радних места.

иНститут за РудаРство и 
металуРГију БоР

19210 Бор, Зелени булевар 35
тел. 030/454-126

е-mail: institut@irmbor.cо.rs

Стручни пројектант за електротехнику
на одређено време од годину дана због 

повећаног обима посла

УСЛОВ: дипломирани инжењер електротехнике, 
одсек/смер енергетика. Предност ће имати канди-
дати који поред општих услова утврђених законом 
испуњавају и следеће услове: завршен VII степен 
стручне спреме, дипломирани инжењер електротех-
нике одсек/смер енергетика; да имају лиценцу за 
пројектовање: 352 одговорни пројектант управљања 
електромоторним погонима - аутоматика, мерења 
и регулација, 350 одговорни пројектант електрое-
нергетских инсталација ниског и средњег напона. 
Поред наведених лиценци пожељно је да кандидати 
имају и лиценцу за извођење радова: 450 одговор-
ни извођач радова електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона; знање енглеског језика; 
радно искуство минимум 5 година у струци.

Стручни пројектант за површинску 
експлоатацију

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер рударства, смер 
површинска експлоатација - приправник. Поред 
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општих услова, кандидати треба да испуњавају и 
следеће услове: завршен рударски факултет - VII 
степен стручне спреме, смер површинска експло-
атација, са просечном оценом изнад 08,50; знање 
енглеског језика.

ОСТАЛО: Краћу радну биографију (CV) са потреб-
ном документацијом и доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити правно - кадровској служби 
Института за рударство и металургију Бор, у року од 
15 дана од дана објављивања, лично или поштом, 
на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

јавНо КомуНалНо пРедузеЋе „вРела“
36310 Сјеница, Милорада Јовановића бб

тел. 020/741-788

Грађевински инжењер

Опис послова: израда пројектних задатака за грађе-
винске инвестиције или пратеће грађевинске радове 
на уградњи опреме; припрема и израђује тендерс-
ку документацију; учествује у одабиру извођења и 
уговарању радова; сам израђује графичку докумен-
тацију, статистичке прорачуне, предмере радова и 
слично; координира на пројекту и добијању потреб-
них дозвола; врши надзор над извођењем радова, 
одговара за квалитет радова, као и оверу грађевин-
ске књиге и ситуације за плаћање.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, 
грађевински факултет, најмање 2 године радног 
искуства на истим или сличним пословима, одговор-
ност и посвећеност послу, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, потврда да канди-
дат није осуђиван, потврда да се не води кривични 
поступак, знање рада на рачунару (МS Оffice пакет, 
АutoCAD), познавање енглеског језика. Само канди-
дати који уђу у ужи избор биће контактирани. Прија-
ве се подносе у року од 8 дана од наредног дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

 Mедицина

НациоНалНа служБа за 
запошљавање

11000 Београд, Краља Милутина 8

Оглашава

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА ЗА ДРЖАВЉАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА РАД У СР НЕМАЧКОЈ

у складу са Споразумом о посредовању и привре-
меном запошљавању радника, држављана Репу-

блике Србије у Савезној Републици Немачкој

РАДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ
већи број извршилаца

Опис посла: рад у болницама и домовима за стара 
лица на месту асистента за здравствену негу, до при-
знавања дипломе у СР Немачкој, а после признавања 
дипломе - рад на пословима квалификованог здрав-
ственог радника.

Услови за кандидате: На оглас се могу јавити 
незапослени и запослени кандидати, без обзира да 
ли су пријављени на евиденцију Националне службе 
за запошљавање.

Образовање:
- степен образовања: минимум средња медицинска 
школа (IV степен);
- образовни профил: медицинска сестра - техничар 
општег или педијатријског смера.

Посебна знања и вештине:
- познавање немачког језика на минимално А2 нивоу, 
према Европском референтном оквиру за језике;
- предност ће имати кандидати са знањем немач-
ког језика на Б1 нивоу или вишем, према Европском 
референтном оквиру за језике;
- положен стручни испит за медицинску сестру/тех-
ничара општег или педијатријског смера.

Описи нивоа знања језика према Европском 
референтном оквиру за језике:
А2 - кандидат разуме реченице и често употребља-
ване изразе који су у вези са областима непосред-
ног значења (на пример: информације о личности 
и породици, куповини, раду и непосредном окру-
жењу). У стању је да се споразуме у једноставним, 
рутинским ситуацијама које се односе на једноставну 
и директну размену информација о познатим и уоби-
чајеним стварима. У стању је да једноставним речи-
ма опише своје порекло и образовање, непосредно 
окружење и ствари везане за непосредне потребе.

Б1 - кандидат је у стању да разуме главне садржаје 
када се употребљава јасан стандардни језик и када 
се ради о познатим садржајима везаним за посао, 
школу, слободно време, итд. У стању је да се снађе у 
највећем броју ситуација са којима се сусреће током 
путовања у земље немачког говорног подручја. У 
стању је да се јасно и смислено изрази о познатим 
темама и областима личног интересовања. У стању 
је да говори о искуствима и доживљајима, да опише 
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своје снове, наде и циљеве и да укратко образложи 
своје планове и ставове.

Радно искуство: Предност ће имати кандидати са 
радним искуством у струци. Пожељно је да радно 
искуство у струци није дуже од 3 године.

Услови рада и боравка

Врста радног односа: 
- на одређено време, на позицији асистента за здрав-
ствену негу, односно до нострификације дипломе за 
здравственог радника;
- након нострификације дипломе радни однос се 
може засновати и на неодређено време на позицији 
здравственог радника, а запослени има могућност 
да након одређеног периода, у складу са Законом о 
боравку странаца у СР Немачкој, поднесе захтев за 
добијање сталне боравишне дозволе.

Нострификација дипломе: У складу са позитив-
ним прописима СР Немачке, нострификација дипло-
ме за здравственог радника је обавезна најкасније 
у року од 12 месеци од заснивања радног дноса на 
одређено време.

Зарада: Почетна плата износи 1.900 евра (бруто) - 
до признавања дипломе за здравственог радника, уз 
одређена регионална одступања.

Смештај и исхрана: Послодавац обезбеђује 
смештај и исхрану, односно пружа подршку у про-
налажењу истог, а запослени у целости или делом 
партиципира у трошковима.

Трошкови превоза: Трошкове превоза на релацији 
Република Србија - СР Немачка сноси послодавац.

Потребна документација:
- пропратно писмо на немачком језику (пример за 
писање пропратног писма видети на сајту НСЗ);

- радна биографија/CV на немачком и српском јези-
ку (примере за писање радне биграфије на немач-
ком и српском језику можете видети на сајту НСЗ);

- диплома завршене школе (оверена копија);
- доказ о положеном стручном испиту (оверена 
копија);

- доказ о радном искуству (копија радне књижице 
или потврда од послодавца);

- сертификат о стеченом знању немачког језика, за 
кандидате који поседују сертификат (копија).

Непотпуна документација неће бити разматрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата

Кандидати који су пријављени на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање потребна докумен-
та достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, 
лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: 
„За запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој”.

Кандидати који нису пријављени на евиденцију 
Националне службе за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом, на адресу: Национална 
служба за запошљавање, Дечанска 8, са назнаком: 
„За запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој”.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
о месту и термину обављања интервјуа за посао са 
представницима немачке службе за запошљавање. 
Разговор ће се водити на немачком језику. Након 
обављеног интервјуа биће организовано језичко тес-
тирање.

Кандидати који од стране представника немачке 
службе за запошљавање буду изабрани након интер-
вјуа, биће укључени у пројекат „Triple Win” - реги-
оналне сарадње на миграцији радне снаге, 
који ће кандидатима пружати подршку у припреми, 
одласку (визе) и интеграцији у СР Немачкој. Проје-
кат „Triple Win” - у организацији немачке службе 
за запошљавање (БА) и Немачког друштва за међу-
народну сарадњу (ГИЗ), нуди подршку кроз курсе-
ве језика, као и петодневни курс припреме за рад и 
живот у СР Немачкој.

Изабрани кандидати биће у обавези да доста-
ве додатну документацију, након укључивања 
у пројекат.

За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати могу да се обрате:

- свом саветнику за запошљавање у филијали 
НСЗ

- позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 
(позив је бесплатан)

- миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Рок за достављање документације је 30. август 
2013. године.

Медицина
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дом здРавља РаКовица
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Виша медицинска сестра - техничар

Опис послова: ради све послове медицинске сестре 
- техничара са средњом стручном спремом, требује 
ампулиране лекове и потрошни материјал, стара 
се о правилном чувању, утрошку и роковима важ-
ности лекова, учествује у изради и извршењу пла-
нова рада, изради извештаја и анализа здравстве-
ног стања популације, врши обуку приправника и 
млађих техничара, обавља и друге послове по нало-
гу начелника службе и главне сестре, којима одгова-
ра за свој рад.

УСЛОВИ: виша медицинска школа - VI/1 степен стру-
чне спреме, положен стручни испит, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows 
окружење).

Медицинска сестра - техничар

Опис послова: врши прихват пацијената и припре-
му медицинске документације, води дневне и текуће 
евиденције рада и прописану медицинску докумен-
тацију, учествује у вакцинацији и примени ордини-
ране терапије, учествује у обављању систематских 
прегледа, припрема материјал и врши стерилиза-
цију инструмената, узима биолошки материјал за 
лабораторијске анализе, учествује у спровођењу 
мера реанимације, помаже лекару код прегледа и 
интервенција (обрада рана, стављање фиксационог 
завоја), скидање конаца и копчи, давање серума и 
других лекова, инцизија, транспортна имобилиза-
ција, обрада опекотина и инјекције, обавља и друге 
послове по налогу начелника и главне сестре служ-
бе, којима одговара за свој рад.

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен стру-
чне спреме, положен стручни испит, познавање рада 
на рачунару (основни пакет МS Оffice и Windows 
окружење).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: фотокопију дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи (кандидати који конкуришу за радно 
место више медицинске сестре - техничара), однос-
но о завршеној средњој медицинској школи (кан-
дидати који конкуришу за место медицинске сестре 
- техничара), фотокопију дозволе за рад - лиценцу 
издату од надлежне коморе (ако је кандидат у рад-
ном односу) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу), уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), извод из евиденције Националне 
службе за запошљавање (за кандидате који се нала-
зе на евиденцији Националне службе за запошља-
вање), кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закључивања 

уговора о раду дужан је да достави доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним пословима. 
Одлука о избору биће објављена на огласној табли 
испред писарнице у приземљу Дома здравља Ракови-
ца, Краљице Јелене 22 у Београду (Раковица). Прија-
ве слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица, 
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком: 
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 
22.

уНивеРзитетсКа дечја КлиНиКа
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; положен 
стручни испит; најмање шест месеци радног искуства 
на пословима медицинске сестре - техничара, након 
положеног стручног испита. Кандидати су дужни да 
доставе: кратку биографију; фотокопију личне кар-
те; фотокопију дипломе о завршеној школи; фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију радне књижице. Пријаве слати у 
затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре - техничара на неодређено време - 2 извр-
шиоца“. 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

Администратор
на одређено време до 3 месеца,  

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, искуство у раду 
са здравственим информационим системом. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт телефо-
ном и неовереним фотокопијама докумената који-
ма се доказује испуњеност услова огласа предају се 
преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 
3), на наведену адресу. Одлука ће бити објављена на 
огласној табли поред писарнице, а изабрани канди-
дат биће лично обавештен телефонским путем.

Модеран  
јавни сервис

Брз и ефикасан 
одговор  
на захтеве  
клијената

Медицина
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здРавствеНи цеНтаР Кладово
Кладово, Дунавска 1-3

тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са 
реанимацијом

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

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар спе-
цијалиста, положен специјалистички испит, лицен-
ца за лекаре. Радно искуство: није услов; обезбеђен 
смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. 
Заинтересовани кандидати се на горенаведени број 
телефона, електронским путем или поштом на горе-
наведене адресе, обраћају особи за контакт: Слађа-
ни Натошевић.

дом здРавља „визим”
11000 Београд, Кнез Милетина 36

тел. 011/3390-000
е-mail: milan.dinic@vizim.cо.rs

Специјалиста медицине рада
Место рада: Крагујевац

УСЛОВИ: VII/2 степен, лекар специјалиста; поло-
жен стручни испит; лиценца за лекаре; обезбеђен 
смештај; обезбеђен превоз. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати се 
на горенаведени број телефона или електронским 
путем обраћају особи за контакт: др Милану Динићу.

оптиКа „фоКус-леНс“
21000 Нови Сад, Ћирпанова 2-4

тел. 021/6616-311, 6546-991, 063/1187-088

Офталмолог

УСЛОВИ: специјалиста офталмологије - VII/2 степен 
или дипломирани дефектолог - тифлолог - VII/1 степен, 
радно искуство није битно; обезбеђен смештај. Кон-
курс је отворен до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве 
телефона. Лице за контакт: Драгана Живковић.

зу апотеКа „уРиел 4“
Кикинда, Краља Петра I 67

тел. 063/7797-497

Апотекар
2 извршиоца

Опис посла: издавање и справљање лекова по 
рецептури.

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут, 
познавање рада на рачунару и енглеског језика 
(почетни ниво). Остали услови у договору са посло-
давцем. Конкурс је отворен до попуне радних места. 

Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени број телефона, лицу за контакт: Снежани 
Вуковић.

дом здРавља леБаНе
Лебане, Цара Душана 70

тел. 016/843-345

Специјалиста ортопедије вилице

Опис посла: послови специјалисте ортопедије вили-
це.

УСЛОВИ: специјалиста ортопедије вилица - VII/2 
степен. Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на конкурс са краћом биографијом. Уз 
пријаву поднети: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној специјализацији ортопедије вилица, фото-
копију дипломе о завршеном стоматолошком факул-
тету, уверење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и потврду да се против лица не води судски посту-
пак и да није осуђивано. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављати у затвореним ковертама на 
горенаведену адресу, правна служба, са назнаком: 
„За конкурс”. Конкурс је отворен до попуне радног 
места. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у обзир. Лице за контакт: Љиљана Печенко-
вић.

здРавствеНи цеНтаР ужице
31000 Ужице, Милоша Обреновића 17

тел. 031/561-255

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Ужице, на 

одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

2 извршиоца

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Чајетина, на 

одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

Доктор медицине
за рад у ОЈ Општа болница Ужице, на 

одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

2 извршиоца

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дом здравља Бајина Башта, на 

одређено време ради замене запослених на 
породиљском одсуству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет и положен стручни испит. Заинте-
ресовани кандидати подносе следећу документацију: 
молбу за пријем са тачно назначеним радним местом 
за које се конкурише; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту и 

Медицина
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кратку биографију. Пријаве са потребном документа-
цијом и прецизном назнаком за које радно место се 
конкурише подносе се на горенаведену адресу. На 
основу члана 36 Закона о раду и члана 18 Правил-
ника о систематизацији и организацији Здравственог 
центра Ужице - пробни рад траје 2 месеца. Одлуку 
о пријему донеће директор Здравственог центра, у 
року од 30 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

здРавствеНи цеНтаР ваљево
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар - 
приправник - волонтер

на период од 6 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа општег смера.

Гинеколошко - акушерска сестра - 
приправник - волонтер

на период од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа гинеколошко - акушерског смера.

Педијатријска сестра - приправник - 
волонтер

на период од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа педијатријског смера.

Лабораторијски техничар - приправник - 
волонтер

на период од 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа лабораторијског смера.

Физиотерапеут приправник - волонтер
на период од 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа физио смера.

ОСТАЛО: Потребна документа: молба (CV) и оверена 
копија дипломе.

дом здРавља жаБаљ
21230 Жабаљ, Николе Тесле бб

тел. 021/831-054

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински, стоматолошки или 
фармацеутски факултет и положен стручни испит, 
најмање 5 година радног стажа у области здравс-
твене заштите или завршен економски или прав-
ни факултет са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента и најмање 5 година рад-
ног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву 
доставити: биографију; оверену фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; оверену фотокопију уврења 
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
доказа о завршеној едукацији из области здравстве-
ног менаџмента за нездравствени кадар; оригинал 
потврду о радном стажу из области здравствене 
заштите; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; уверење о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци); програм 
рада Дома здравља за период од 4 године. Пријаве 
слати на наведену адресу, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за избор и именовање директора“ или лич-
но правној служби, од 07,00 до 14,00 часова. Рок за 
пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ZU „аPOTEKA LILLY DROGERIE“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 221

тел. 064/8956-306
е-mail: ivana.kevezdi@lilly.rs

Дипломирани фармацеут
за рад у Бачкој Паланци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут, положен стручни испит. Пријаве слати 
електронским путем.

здРавствеНи цеНтаР „алеКсиНац“
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Специјалиста анестезиологије
за рад у Одсеку анестезије Сектора хирургије, 

на одређено време до повратка доктора 
медицине са специјализације

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
анестезиологије са положеним специјалистичким 
испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доста-
ве: оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; оверен препис/фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији из анестезиологије; потврду Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
биографију са адресом и контакт телефон. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

МедицинаМедицина
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Оператер медицинског отпада
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Кандида-
ти су у обавези да уз пријаву доставе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о завршеној школи; потвр-
ду Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење; биографију са адресом и кон-
такт телефон. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

специјалНа БолНица за 
псиХијатРијсКе Болести „КовиН“

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

ПК радник (пеглар рубља)
на одређено време, најдуже до 3 месеца

ПК радник (пеглар рубља)
на одређено време, најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира на 
радно искуство. Кандидати су у обавези да доставе: 
пријаву са кратком биографијом и фотокопију дипло-
ме о завршеној стручној спреми. Пријаве са потреб-
ним доказима достављају се на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

дом здРавља сРпсКа цРња
23220 Српска Црња,  

Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022

Доктор медицине
за рад у Служби опште медицине, на одређено 

време до повратка запослене са трудничког 
боловања

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит и радно искуство на пословима 
изабраног лекара. Уз пријаву доставити: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
кратку биографију са адресом и контакт телефо-
ном, диплому о завршеној школи - занимање: доктор 
медицине, уверење о положеном стручном испиту, 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне комо-
ре/упис у именик коморе, потврду о радном искуству 
након положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите, пожељно је познавање 
рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе поштом или лично, на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Оглас за пријем радника“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

Гинеколошко - акушерска сестра

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска 
школа, занимање: гинеколошко - акушерска сес-

тра, обављен приправнички стаж и положен стручни 
испит, упис у именик коморе, дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе. Уз пријаву доста-
вити: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, диплому о завршеној школи, зани-
мање медицинска сестра - техничар, смер гинеко-
лошко - акушерска сестра и фотокопију сведочанства 
за све четири године школовања, уверење о положе-
ном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу изда-
ту од надлежне коморе/упис у именик коморе, потвр-
ду о радном искуству након положеног стручног 
испита на пословима пружања здравствене зашти-
те. Пожељно је познавање рада на рачунару. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подносе поштом 
или лично, на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Оглас за пријем радника“. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

дом здРавља
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Медицински техничар

Опис послова: обавља послове из домена медицин-
ског техничара, а по налогу лекара, стара се о благо-
временом пријему пацијената на преглед, стара се да 
пре прегледа буде припремљен здравствени картон 
пацијената, као и да сам пацијент буде припремљен 
за преглед, уредно води медицинску документацију, 
по завршеном прегледу одлаже здравствени картон, 
ради на пословима давања ампулиране терапије и 
на пословима превијања, учествује у кућном лечењу 
пацијената, учествује у хитном збрињавању пације-
ната по налогу лекара, обавља и друге послове из 
домена своје струке по налогу непосредног руково-
диоца.

Возач
на одређено време од 6 месеци

Опис послова: управља путничким, санитетским 
возилима и другим возилима Дома здравља, врши 
превоз пацијената и особља, одржава хигијену и ста-
ра се о исправности возила, води потребну евиден-
цију о потрошњи горива, по потреби отклања мање 
кварове на возилу, обавља и друге послове из доме-
на своје струке, а по налогу непосредног руководио-
ца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова за засни-
вање радног односа за послове медицинског тех-
ничара, потребно је испуњавати и следеће услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера и 
положен стручни испит. Поред законом прописаних 
услова за заснивање радног односа за послове воза-
ча, потребно је испуњавати и следеће услове: завр-
шена средња школа или трогодишња школа за КВ 
раднике, возачка дозвола „Б“ категорије, здравстве-
на способност за професионално обављање послова 
возача и да кандидат није осуђиван за кривична дела 
угрожавања јавног саобраћаја. Уз пријаву на оглас 
за радно место медицинског техничара потребно је 
доставити: кратку биографију, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 

МедицинаМедицина
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оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту и извод из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци) или оверену фотокопију. Уз пријаву 
на оглас за радно место возача доставити: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, оверену фотокопију возачке дозволе за „Б“ 
категорију, лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове професионалног возача и уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела угрожа-
вања саобраћаја и извод из матичне књиге рођених 
(не старији од шест месеци) или оверену фотокопију. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем медицинског техничара, односно „Прија-
ва на оглас за пријем возача“. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

дом здРавља
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Зубни асистент
на одређено време од 6 месеци због повећаног 

обима посла, за рад у Одсеку протетике 
здравствене службе у Костолцу

Опис послова: асистира стоматологу при интервен-
цијама; води рачуна о стерилизацији; води еви-
денцију о пруженим услугама; израђује потребне 
извештаје, врши наплату; води рачуна о фактури-
сању услуга; води евиденцију о утрошку материја-
ла; води медицинску документацију; обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа стома-
толошког, зуботехничког или општег смера и поло-
жен стручни испит. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној медицинској 
школи и оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту. Уколико је кандидат био у радном 
односу дужан је да достави и лиценцу.

Зубни асистент
на одређено време од 6 месеци због повећаног 

обима посла, за рад у Одсеку дечје и 
превентивне стоматологије у Пожаревцу

3 извршиоца

Опис послова: асистира стоматологу при интервен-
цијама; води рачуна о стерилизацији; води еви-
денцију о пруженим услугама; израђује потребне 
извештаје, врши наплату; води рачуна о фактури-
сању услуга; води евиденцију о утрошку материја-
ла; води медицинску документацију; обавља и друге 
послове из домена своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа стома-
толошког, зуботехничког или општег смера и поло-
жен стручни испит. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о завршеној медицинској 
школи и оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту. Уколико је кандидат био у радном 
односу дужан је да достави и лиценцу.

ОСТАЛО: За оба радна места потребно је доставити и 
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци) или оверену фотокопију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
са биографијом и потребном докумантацијом доста-
вити на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за радно место _______________ под ред-
ним бројем ______“.

здРавствеНи цеНтаР  
петРовац На млави

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, положен стручни 
испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену копију дипломе 
стоматолошког факултета, оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, лиценцу стоматолошке 
коморе Србије (уколико је кандидат поседује), фото-
копију индекса (уколико на дипломи није уписана 
просечна оцена), а за кандидате који су били у рад-
ном односу и фотокопију радне књижице. Незапосле-
на лица треба да приложе и потврду издату од стра-
не Националне службе за запошљавање о дужини 
чекања на запослење. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису 
у складу са условима огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Пријаве доставити 
правној служби, у затвореној коверти, са назнаком: 
„Оглас“ или послати на горенаведену адресу.

општа БолНица „др алеКса савиЋ“
18400 Прокупље, Пасјачка 2

тел. 027/329-730

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет и положен 
стручни испит, предвиђен пробни рад од три месеца.

Медицински техничар - сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа, виша или школа струков-
них студија, положен стручни испит, предвиђен 
пробни рад од три месеца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
(уверења) о завршеној школи, оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту. 
Оглас ће бити објављен и на сајту Министарства 
здравља РС и сајту Опште болнице Прокупље. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве достављати на наведену адресу или лично 
доставити у писарницу Опште болнице.

Медицина
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дом здРавља „1. оКтоБаР“
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230

Возач санитетског возила
на одређено време због повећаног обима 

посла, не дуже од 12 месеци

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема, положен 
возачки испит „Б“ категорије. Заинтересовани кан-
дидати су обавезни да доставе: пријаву са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса (неоверене фотокопије), на горенаведену 
адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

дом здРавља тутиН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
фармацеут, положен стручни испит. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном фармацеутском факултету; 
оверену фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; потврду - уверење из Националне службе 
за запошљавање; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству и радну биографију. Прија-
ве слати на адресу установе, са назнаком: „Оглас за 
пријем у радни однос“ или лично доставити у писар-
ницу Дома здравља Тутин. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања.

дом здРавља „алиБуНаР“
26310 Алибунар, Трг слободе 8

Лабораторијски техничар
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог на рад

Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова Дома 
здравља „Алибунар“.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - 
лабараторијски техничар, положен приправнички 
испит, најмање годину дана радног искуства у стру-
ци, да кандидат има лиценцу за рад, да је државља-
нин Републике Србије, да има општу здравствену 
способност. Заинтересовани кандидати подносе сле-
дећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, фотокопију личне карте, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о здравственом стању, фотокопију дипломе 
о завршеној стручној спреми, уверење о положеном 
приправничком испиту, радну књижицу и лекарско 
уверење за запослење. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова огласа 
(неоверене фотокопије), достављају се на горенаве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 

дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас 
ће бити објављен и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. По заврше-
ном конкурсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима.

 Пољопривреда и ветерина

испРавКа дела оГласа 
пољопРивРедНа саветодавНа 

и стРучНа служБа „ваљево“
14000 Ваљево, Бирчанинова 128/а

тел. 014/3519-390

Оглас објављен 17.07.2013. године у публика-
цији „Послови“, исправља се у делу услови, где 
уместо: „са најмање једном годином радног 
искуства у струци и са искуством на пословима 
саветодавца”, треба да стоји: „са најмање јед-
ном годином радног искуства у струци”. Оста-
ли делови огласа остају непромењени.

ветеРиНаРсКа стаНица смедеРево
11300 Смедерево, Станоја Главаша 2

Ветеринар
по програму „Прва шанса 2011”, на одређено 

време, за рад у Смедереву

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

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

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

Медицина / пољопривреда и ветерина
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 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

У радни однос у установи може да буде примље-
но 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 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује на 
језику националне мањине, осим услова из става 
1 овог члана, лице мора да има и доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада.
Доказ о испуњености услова из става  1, тач. 1) 
и 4) и става 2 овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тач-
ка 3) овог члана прибавља установа.
Запосленом престаје радни однос ако се у току 
радног односа утврди да не испуњава услове из 
ст. 1 и 2 овог члана или ако одбије да се подвргне 
лекарском прегледу у надлежној здравственој 
установи.

бЕогра д

пРедшКолсКа устаНова  
„јелица оБРадовиЋ“

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 011/8230-159

Васпитач - приправник
на одређено време

7 извршилаца

Васпитач

Васпитач
на одређено време преко 60 дана до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена, студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије), студијама од три године, вишe образо-
вање (педагошка академија за васпитаче, учитељски 
факултет - студијски програм за образовање васпи-
тача у предшколским установама), познавање јези-
ка на ком се обавља васпитно - образовни рад, без 
обзира на радно искуство. У радни однос може бити 
примљен кандидат који испуњава услове предвиђе-
не чл. 8, 120 и 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/13). Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рена фотокопија уверења о држављанству, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, ако 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику потребно је да достави уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе.

Медицинска сестра - васпитач - 
приправник

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња меди-
цинска школа. Поред општих услова предвиђених 
законом неопходно је познавање језика на ком се 
врши васпитно - образовни рад. Потребна докумен-
тација: уз пријаву доставити оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, као и оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, а ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику, потреб-
но је да достави уверење да је положио испит из срп-
ског језика са методиком по програму одговарајуће 
школске установе.

Спремачица
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског боловања

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа, без обзира на радно искуство. Потребна 
документација: оверена фотокопија сведочанства о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија уве-
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рења о држављанству, оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених. Уверење да кандидат 
није осуђиван установа прибавља службеним путем. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је осам дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова слати на адресу уста-
нове. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

пРедшКолсКа устаНова  
„чиКа јова змај“

11000 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
10 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образо-
вање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије) у трајању од три 
године или високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), са или без радног иску-
ства, обавезно полагање стручног испита.

Медицинска сестра у групи
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа, медицинска сестра - васпитач или више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), са или без радног искуства, обавезно пола-
гање стручног испита.

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња шко-
ла, курс за сервирке или II степен стручне спреме, 
куварске струке, са или без радног искуства, могућа 
провера психофизичких и радних способности.

Референт за радне односе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, друштвени смер 
или правно - биротехничка школа, смер правни, 
познавање рада на рачунару, са или без радног иску-
ства, могућа провера психофизичких и радних спо-
собности.

Пословни секретар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 1 година радног 
искуства, познавање рада на рачунару, организацио-
не способности.

Бравар

УСЛОВИ: IV или V степен стручне спреме, машинска 
школа, пожељно да кандидат има возачку дозволу 
„Б“ категорије; 1 година радног искуства; могућа 
провера психофизичких и радних способности.

Водоинсталатер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, водоинстала-
тер или V степен стручне спреме, грађевинска шко-
ла, смер инсталације за водовод и канализацију; 1 
година радног искуства; пожељно да кандидат има 
возачку дозволу „Б“ категорије; могућа провера пси-
хофизичких и радних способности.

Спремачица
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа, са или без радног искуства, могућа провера 
психофизичких и радних способности.

Физички радник - баштован

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредне 
струке; 1 година радног искуства; пожељно да кан-
дидат има возачку дозволу „Б“ категорије; могућа 
провера психофизичких и радних способности.

Руководилац Службе превоза и 
транспорта и помоћник руководиоца 

техничке службе

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозво-
ла „Ц“ категорије; 2 године радног искуства; могућ 
пробни рад; могућа провера психофизичких и рад-
них способности.

Возач

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка 
дозвола „Ц“ категорије, са или без радног искуства; 
редовна лекарска контрола у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја; могућа провера психофи-
зичких и радних способности.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
16 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно високо образо-
вање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије) у трајању од три 
године или високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске студије - мас-
тер, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије), са или без радног иску-
ства, обавезно полагање стручног испита.

Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицин-
ска школа, медицинска сестра - васпитач или више 
образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне струковне 
студије), са или без радног искуства, обавезно пола-
гање стручног испита.
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Сервирка
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња шко-
ла, курс за сервирке или II степен стручне спреме, 
куварске струке, са или без радног искуства, могућа 
провера психофизичких и радних способности.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Физички радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња 
школа, са или без радног искуства, могућа провера 
психофизичких способности.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад. Пријаве на конкурс 
(са доказима о испуњавању услова) доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања, са назнаком: „Кон-
курс за пријем у радни однос“. Уз пријаву кандидат 
треба да достави биографију и оригинале или овере-
не фотокопије: дипломе - сведочанства о стеченом 
образовању (овера, не старија од 6 месеци), извода 
из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал 
или оверена фотокопија); уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уве-
рења да се против кандидата не води истрага и да 
није подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). 
Кандидати за радно место васпитача достављају и 
потврду одговарајуће високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина од најмање 30 бодова, потврду о 6 
бодова праксе у установи и потврду факултета да 
су студије завршили на српском језику. Кандидати 
за радно место медицинске сестре у групи - потврду 
школе да су исту завршили на српском језику. Кан-
дидати за радно место руководиоца Службе прево-
за и транспорта и возача достављају оверену копију 
возачке дозволе. Изабрани кандидати пре закључи-
вања уговора о раду дужни су да доставе лекарско 
уверење о одговарајућој здравственој способности. 
Доказ о неосуђиваности прибавља установа. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не.

бор

пољопРивРедНа шКола 
са домом учеНиКа „РајКо БосНиЋ”

Буково, 19300 Неготин, Буковски пут бб
тел. 019/548-755

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/2001). 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: одго-
варајуће образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке 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 и 97/08), почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; врста стручне спреме кандидата 
у свему према важећем Правилнику о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама; поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; поседовање држављанства Републике 
Србије; да поседује дозволу за рад - лиценцу, однос-
но положен стручни испит за наставника, педаго-
га или психолога; да има обуку и положен испит за 
директора установе; најмање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању, уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, оверен препис или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, оверен препис 
или оверену фотокопију уверења, односно потврде о 
положеном стручном испиту за директора установе, 
потврду о радном искуству - најмање пет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања и радну 
биографију. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности, тј. лекарско уверење 
- не старије од 6 месеци, кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 
и доказ о непостојању дискриминаторног понашања 
на страни кандидата за директора - прибавља школа, 
пре доношења одлуке о избору. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања. Одлука о 
избору биће донета у року од 15 дана по закључењу 
конкурса, односно по истеку рока за пријем прија-
ва на конкурс. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан 
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рока пада у недељу, на дан државног празника или у 
неки други дан када школа не ради, рок истиче исте-
ком првог наредног дана. Потпуном пријавом на кон-
курс сматра се пријава која садржи радну биографију 
и све доказе о испуњености услова за избор чије се 
прилагање захтева одлуком о расписивању конкур-
са. Учесник конкурса може доказе о испуњености 
услова за избор доставити после истека рока за дос-
тављање пријава на конкурс, али само ако потврди 
да те доказе није могао благовремено да прибави из 
оправданих разлога. Доказ о оправданости разлога 
за пропуштање рока учесник конкурса је обавезан да 
достави заједно са накнадно поднетим доказима за 
избор. Накнадно достављање доказа за избор може 
се прихватити само ако их је школа примила пре него 
што је комисија почела да разматра конкурсни мате-
ријал.

ош „12. септемБаР”
19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића бб

тел/факс: 019/570-340, 570-341
е-mail: оs12@оpen.telekom.rs

Директор

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из чл. 8 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (високо образовање стече-
но на студијама другог степена; дипломске академ-
ске студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије, у складу 
са Законом о високом образовању или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године) за наставника основне шко-
ле, педагога или психолога; поседовање дозволе 
за рад (лиценце), поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима, поседовање држављанства Републике Србије, 
да кандидат зна језик на ком се остварује образов-
но - васпитни рад, неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена 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 сте-
ченог одговарајућег образовања. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
наставника или стручног сарадника, потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), биографске податке, односно 
радну биографију, оквирни план рада за време ман-
дата (факултативно). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима подноси се пре закључења уговора о раду. Иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора установе је у обавези да га положи у законском 
року, након доношења подзаконског акта од стране 
министра просвете. Пријаве са доказима о испуња-

вању услова конкурса достављају се на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „Конкурс за директора”. 
Докази се подносе у оригиналу или у овереним фото-
копијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на горенаведене бројеве телефо-
на.

теХНичКи фаКултет у БоРу
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник енглеског 
језика

на одређено време, изборни период од 4 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
и Статутом Техничког факултета, као и Правилником 
о стицању звања и заснивању радног односа универ-
зитетских наставника на Универзитету у Београду, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне усло-
ве за рад: VII/1 степен стручне спреме, са заврше-
ним филолошким факултетом, звање: дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности. Остали 
услови утврђени су одредбом чл. 68 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чл. 
103 Статута Техничког факултета у Бору. Уз пријаву 
на конкурс неопходно је доставити доказе о испуња-
вању услова конкурса (биографија, списак радова - 
радови на увид по позиву, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа 
о непостојању сметње из чл. 62 став 4 Закона о висо-
ком образовању - казнена евиденција МУП-а, доку-
мента у оригиналу или у овереном препису и не ста-
рија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс, 
са доказима о испуњавању услова, достављају се на 
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

јагодина

фаКултет педаГошКиХ НауКа 
уНивеРзитета у КРаГујевцу

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

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Педагогија (Методологија педагошких 
истраживања)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука, услови про-
писани чл. 64 став 7 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05…93/12) и ближи 
услови утврђени Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о начину и поступку засни-
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вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, способност за наставни 
рад и непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о 
високом образовању. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: оверене фотокопије диплома о завршеним основ-
ним студијама, академском називу магистра наука и 
научном степену доктора наука, биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак објављених струч-
них и научних радова, као и саме радове и друге 
доказе о испуњености услова по овом конкурсу. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

КосовсК а миТровиЦа

ош „аца маРовиЋ“ сшц „свети сава“
38210 Косово Поље

Помоћни радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Уз пријаву доста-
вити следећу документацију: диплому или овере-
ну фотокопију, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре ступања на рад. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Некомплетне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће се разматрати.

КрагУјЕваЦ

теХНичКа шКола “милета НиКолиЋ“
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6702-128

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава следеће услове, тј. да има одговарајуће 
образовање из члана 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психоло-
га, дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање 5 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Поред наведених услова 
у погледу образовања, кандидат мора да испуњава и 
услове из члана 120 став 2 и 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, односно да има: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ; да је држављанин Републике Србије. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да при-
ложи: кратке биографске податке; оверену копију 
дипломе о стеченом образовању; оверену копију 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о радном искуству са подаци-
ма о пословима које је обављао; оригинал уверења 
да није под истрагом и да против њега није подигну-

та оптужница; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; оверену копију личне карте. 
Доказ о псхичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду, односно ступања 
на дужност, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа по службеној дужности, пре доношења одлу-
ке о избору кандидата. Изабрани кандидат дужан је 
да савлада обуку и положи испит за директора ради 
стицања лиценце за директора, на начин и у рокови-
ма које пропише министар, а у складу са чланом 59 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са, са назнаком: „Конкурс за избор директора“, слати 
поштом на горенаведену адресу школе или достави-
ти лично, сваког радног дана, у времену од 07,00 до 
14,00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

политеХНичКа шКола
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-178

Наставник физичког васпитања
за 70% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени Правилником о врсти и 
степену стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и сарадника у настави у стручним школама који 
остварују наставни план; да је кандидат држављанин 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (доказ о испуњености овог услова при-
бавља школа); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (уве-
рење о испуњености овог услова доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Уз пријаву 
доставити и оверене фотокопије докумената којима 
се доказује одговарајуће образовање, држављанство 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из 
матичне књиге рођених. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

КрУшЕваЦ

ош „љуБивоје БајиЋ“
37244 Медвеђа

тел. 037/723-415

Педагог

УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог 
- општи смер или смер школске педагогије, дипло-
мирани школски педагог - психолог, дипломирани 
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мас-
тер; сходно чл. 8 и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, кандидат треба да 
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање 
у складу са чл. 6 ст. 1 тачка 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
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ника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 
11/2012), да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије и да зна језик на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад (српски језик). Као 
докази подносе се: оверен препис дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, извод из матичне књи-
ге венчаних (за особе које су мењале презиме), уве-
рење о држављанству, уверење о неосуђиваности и 
лекарско уверење (приликом закључења уговора о 
раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће упуће-
ни на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, у Националну службу за 
запошљавање у Крушевцу. Пријаве са биографијом 
(обавезно написати контакт телефон) подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу.

лЕсКоваЦ

ош „стојаН љуБиЋ“
16206 Косанчић

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: у погледу стручне спреме у складу са одредбама 
чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије; положен испит за лиценцу за 
наставника, педагога или психолога, односно поло-
жен стручни испит; најмање пет година стажа у уста-
нови на пословима образовања и васпитања. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Докази о испуњености услова подносе се уз пријаву 
на оглас. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

Помоћни радник - хигијеничар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Докази о испуњености 
услова подносе се уз пријаву на оглас. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

поНиштење оГласа 
ош „НиКола сКоБаљиЋ“

Велико Трњане
16000 Лесковац

Оглас објављен 05.06.2013. године у публика-
цији „Послови“, поништава се за радно место: 
библиотекар, на одређено време до повратка 
радника са функције. У осталом делу оглас је 
непромењен.

нови са д

сРедња шКола „свети НиКола“
21000 Нови Сад, Дечанска 9

тел. 021/6419-470
е-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време 12 месеци, за 50% радног 
времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и Српска књижевност).

Наставник енглеског језика
на одређено време 12 месеци, за 50% радног 

времена

УСЛОВИ: профеор или дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време 12 месеци, за 25% радног 
времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта.

Наставник математике
на одређено време 12 месеци, за 50% радног 

времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, мастер математичар, мастер професор 
математике.

Наставник економске групе предмета
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани економиста.

ОСТАЛО: Општи услови: кандидат треба да испуња-
ва и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат 
мора да има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
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цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту 
образовања прописану Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 5/91,1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011 и 9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; копију личне карте или очитану личну карту. 
Документацију доставити у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима као 
доказ подноси се пре закључења уговора о раду и 
не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање на захтев школе, 
након прављења ужег избора кандидата. Уверење 
надлежног органа унутрашњих послова о испуње-
ности услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа службеним путем. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе 
или предати радним даном, у времену од 09,00 до 
15,30 часова у управи школе.

пРва пРиватНа сРедња 
медициНсКа шКола „ХипоКРат“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-470

e-mail: оffice@skolasvnikola.еdu.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време од 12 месеци, са 50% 
радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и Српска књижевност).

Наставник енглеског језика
на одређено време од 12 месеци, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, мастер филолог (сту-
дијски програм Англистика).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време од 12 месеци, са 25% 
радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта.

Наставник математике
на одређено време од 12 месеци, са 50% 

радног времена

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, мастер математичар, мастер професор 
математике.

Наставник физике
на одређено време од 12 месеци, са 70% 

радног времена

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, 
мастер физике, мастер професор физике.

Наставник биологије
на одређено време од 12 месеци, са 60% 

радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, 
мастер биолог, мастер професор биологије.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време од 12 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник здравствене неге
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: организатор здравствене неге.

Наставник практичне наставе за 
физиотерапеутске техничаре
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: струковни терапеут, струковни физиотера-
пеут.

ОСТАЛО: Општи услови: кандидат треба да испуња-
ва и опште услове из чл. 120 став 1 тач. 1-4 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013). Кандидат 
мора да има високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
високо образовање стечено на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту 
образовања прописану Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 5/91,1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011 и 9/2013). Уз пријаву на конкурс приложити: 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; копију личне карте или очитану личну карту. 
Документацију доставити у оригиналу или у овереној 
копији. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
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здравственој способности за рад са ученицима као 
доказ подноси се пре закључења уговора о раду и 
не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофи-
зичких способности за рад са ученицима вршиће 
надлежна служба за запошљавање на захтев школе, 
након прављења ужег избора кандидата. Уверење 
надлежног органа унутрашњих послова о испуње-
ности услова за пријем у радни однос из чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - прибавља школа службеним путем. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе 
или предати радним даном, у времену од 09,00 до 
15,30 часова у управи школе.

ош „јоваН дучиЋ“
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

тел. 021/6433-201

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специја-
листичке 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 и 97/08), а почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
су које је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице које испуњава услове за 
наставника, за педагога и психолога; дозвола за рад, 
обука и положен испит за директора установе и нај-
мање 5 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графске податке, односно радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту (дозволи за рад), потвр-
ду о раду у области образовања и васпитања, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству РС - не старије од 6 месеци. Уверење о нео-
суђиваности прибавља школа. Одговарајуће лекар-
ско уверење подноси се пре закључивања уговора 
о раду. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора дужан је да га положи у року од годи-
ну дана од дана ступања на дужност. Приложити 
и остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање је 
15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

поНово оГлашава 
ош „алеКса шаНтиЋ“

21426 Вајска, Маршала Тита 33
тел. 021/775-873

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 8 став 2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/2009 и 52/2011): да поседује одговарајуће 
високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о високом 
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07 - аутентично тумачење и 97/08), а почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
су које је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; лице које испуњава услове за 
наставника основне школе, за педагога или психоло-
га; дозвола за рад (лиценцу), обука и положен испит 
за директора школе; најмање 5 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
кандидат подноси: радну биографију, оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (испит за лиценцу), потврду 
о раду у области образовања, оверену фотокопију 
уверења о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора школе (изабрани кандидат који нема 
обуку и положен испит за директора биће обавезан 
да испит положи у року од годину дана од дана сту-
пања на дужност), доказ о држављанству (не старији 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старији од 6 месеци). Уверење о некажња-
вању прибавља школа по службеној дужности. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

устаНова за КултуРу  
дом КултуРе сРБоБРаН
21480 Србобран, Цара Лазара 6

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, гимназија општег 
или друштвеног смера, 1 година радног искуства у 
култури, поседовање организационих способности. 
Кандидат је дужан да уз пријаву достави: оверену 
копију дипломе о стеченом IV степену стручне спре-
ме, потврду о радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, уверење 
о некажњавању. Директора именује и разрешава 

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни центар

 Наука и образовање
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Скупштина Општине Србобран и исти се именује на 
период од 4 године. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
документима слати на горенаведену адресу, са наз-
наком: „Конкурс за директора Дома културе“.

пРедшКолсКа устаНова „младост“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

тел. 021/6041-008, 6042-964, 6040-656
e-mail: mladostpu@gmail.com

Сервирка - спремачица

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство РС; да зна 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи 
краћу биографију са битним подацима о кандидату, 
кандидати треба да приложе: доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о држављанству), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми. Директор доноси одлуку о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана истека рока за подношење. 
Ближе информације могу се добити код секретара 
установе, на горенаведене бројеве телефона.

UNIVERZITET „EDUCONS“
21208 Сремска Каменица, Војводе Путника 87

тел. 021/4893-611
е-mail: еducons.еdu.rs

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Филмска и телевизијска монтажа 

(непуно радно време)

УСЛОВИ: дипломирани филмски или телевизијски 
монтажер, магистар или доктор уметности, призната 
уметничка дела, објављени научни и стручни радо-
ви, способност за наставни рад.

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Информационе технологије

УСЛОВИ: доктор наука електротехнике и рачунар-
ства, објављени научни и стручни радови, способ-
ност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови прописани су Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета и Пра-
вилником о условима и поступку избора наставника 
и сарадника. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, оверену копију дипломе 
о високом образовању, диплому о научном степену, 
списак стручних и научних радова и по један приме-
рак тих радова. Рок за пријављивање је 5 дана.

панчЕво

ош „десаНКа маКсимовиЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 197

тел. 013/744-894

Секретар
на одређено време, за 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву поднети: диплому (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци - оригинал или оверену фотокопију); 
лекарско уверење (доказ о испуњености овог усло-
ва подноси се пре закључења уговора о раду). Уве-
рење о неосуђиваности за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и остала кривична дела наброја-
на у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља школа). Прија-
ве доставити на горенаведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

пироТ

пу „дРаГица лаловиЋ“
18310 Бела Паланка, Лоле Рибара бб

тел. 018/855-038

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образо-
вање: сертификат - савладана обука за педагошког 
асистента (најмање средње образовање - IV степен); 
да поседује психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; знање језика на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: биографију, 
уверење о држављанству, оверену копију сертифи-
ката о савладаној обуци за педагошког асистента. 
Одлуку о избору кандидата директор ће донети у 
року од 8 дана од дана добијања резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријаве слати на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити у управи 
установе и на број телефона: 018/855-038.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

 Наука и образовање
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пож арЕваЦ

пРедшКолсКа устаНова „ГалеБ“
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

тел. 012/331-276

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање, да кандидат има 
држављанство Републике Србије; да поседује лицен-
цу, односно положен стручни испит и да испуњава 
остале услове за васпитача, педагога, психолога или 
другог стручног сарадника; да поседује стручне и 
организационе способности; најмање 5 година рад-
ног стажа у области образовања и васпитања; да не 
постоје друге законске сметње за избор. За дирек-
тора може бити изабран и васпитач који уз испуње-
ност осталих услова има више образовање, лицен-
цу за васпитача и најмање 10 година радног стажа 
у области образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс приложити: уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
потврду о радном искуству; извод из матичне књи-
ге рођених, лекарско уверење да је кандидат пси-
хички, физички и здравствено способан за рад; уве-
рење издато од надлежног суда којим се доказује да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 6 месеци и да није 
осуђиван за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала или кривично дело које је законом 
предвиђено као сметња за обављање функције (не 
старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са пратећом документацијом донети лично или сла-
ти на горенаведену адресу, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Бли-
же информације могу се добити на број телефона: 
012/331-276.

пРедшКолсКа устаНова „14. оКтоБаР“
12311 Мало Црниће

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС, високо образовање, 
лиценца за васпитача, педагога, психолога и другог 
стручног сарадника, најмање 5 година радног стажа 
у области образовања и васпитања; за директора 
дечијег вртића може бити изабран и васпитач који 
има више образовање, лиценцу за васпитача и нај-
мање 10 година радног стажа у области образовања 
и васпитања; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом, да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 6 месеци и да није правоснажном пресудом 
осуђен за кривично дело против достојанства лич-
ности и морала. Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 

извод из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију дипломе о завршеном факултету, односно 
вишој школи, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, потврду о радном стажу, лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом, уверење издато од надлежног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 72/09), преглед кретања у служби са 
биографским подацима. Пријаве на конкурс достави-
ти у року од 15 дана од дана објављивања, на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Учешће на конкурсу 
за избор директора”.

пољопРивРедНа шКола 
са домом учеНиКа  

„соња маРиНКовиЋ“
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Магационер
за рад у Дому ченика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: III или IV степен 
стручности, КВ радник или средња стручна спрема, 
средња пољопривредна, техничка, економска, учи-
тељска школа или гимназија, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; поседовање држављанства Републи-
ке Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву са кратком биографијом, кан-
дидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско 
уврење се подноси пре закључења уговора о раду, 
уверење о неосуђиваности прибавља школа. Прија-
ве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
директора и секретара школе и на бројеве телефона: 
012/223-388 или 012/541-156.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Tржиштe рада

аналитички  приступ  
запошљавању

 Наука и образовање
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устаНова за одРасле и стаРије 
„ГвоздеН јоваНчиЋевиЋ“

Велики Поповац
12300 Петровац на Млави

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих усло-
ва, предвиђају се и посебни услови: да је кандидат 
држављанин Републике Србије који је стекао висо-
ко образовање на студијима другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године и одговарајући академски, односно струч-
ни назив утврђен у области правних, психолошких, 
педагошких и андрагошких наука, специјалне еду-
кације и рехабилитације, социолошких, политичких, 
економских или медицинских наука и да има најмање 
пет година радног искуства у струци. Поред молби 
са основним биографским подацима и радном био-
графијом, кандидат је дужан да приложи: оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, потврду о 
радном искуству, програм рада за мандатни пери-
од, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, као и доказ да није осуђиван, нити 
се против њега води кривични поступак за дело које 
га чини неподобним за вршење ове функције. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

смЕдЕрЕво

музичКа шКола „Коста маНојловиЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/222-534

Професор гитаре
за рад у матичној школи и истуреном одељењу 

ОШ „Свети Сава“ у Смедереву, са 50% 
ангажовања, са пробним радом 4 месеца

УСЛОВИ: дипломирани музичар - гитариста или мас-
тер музички уметник, професионални статус гитари-
ста.

Професор гитаре
за рад у матичној школи, пробни рад 4 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани гитариста - гитариста или 
мастер музички уметник, професионални статус 
гитариста.

сомбор

ош „лаза КостиЋ“
25282 Гаково, Краља Петра I 56

тел. 025/866-777

Наставник физике
за 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана (до повратка запосленог са функције 

директора)

УСЛОВИ: кандидат мора испуњавати услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: одговарајуће образовање према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12); здравствена 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; знање језика на 
ком се остварује образовно - васпитни рад. Учесници 
конкурса обавезни су да поднесу: молбу са краћим 
подацима о кретању у служби (CV); диплому, однос-
но оверену фотокопију дипломе о стручној спреми; 
уверење о држављанству, односно оверен документ 
о истом (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља 
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Рок за пријаву је 8 дана.

сУбоТиЦа

осНовНа и сРедња шКола  
„жаРКо зРењаНиН“

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

Дипломирани дефектолог - логопед
за пружање дефектолошке подршке у 

образовању деци, ученицима и одраслима са 
сметњама у развоју у васпитној групи, односно 
другој школи и породици, на одређено време 

до 31.12.2013. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог - логопед, про-
фесор дефектолог логопед. Поред горенаведених 
услова о врсти и степену стручне спреме, у складу 
са Правилником о профилу стручне спреме настав-
ника и сарадника у основном васпитању и образо-
вању лако ментално недовољно развијених учени-
ка („Службени лист САП Војводине“, бр. 22/1987) и 
поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чл. 
120 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011): 
одговарајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
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тања; држављанство Републике Србије. Кандидат 
мора да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011), стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија и након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. У 
поступку одлучивања о избору наставника вршиће 
се претходна провера психофизичких способности 
кандидата. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Уз пријаву на конкурс приложи-
ти: биографију са личним подацима; оверен препис 
- фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); доказ о испуњености услова из чл. 
121 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања (за рад у одељењима на мађарском 
наставном језику). Уверење да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 
120 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - по службеној дужности прибавља шко-
ла од надлежног Секретаријата унутрашњих посло-
ва. Лекарско уверење којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са учени-
цима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мена и непотпуна документација неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

уНивеРзитет у Новом саду 
учитељсКи фаКултет  

На маЂаРсКом НаставНом језиКу
24000 Суботица, Штросмајерова 11

тел. 024/624-400

Објављује конкурс за стицање звања за:

Сарадник у настави за научну област 
Књижевне науке - мађарска књижевност

за рад на мађарском наставном језику, на 
одређено време - период од годину дана

УСЛОВИ: високошколска установа бира у звање 
сарадника у настави на студијама првог степена, 
студента мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам. Остали 
услови за избор наставника факултета предвиђени 
су одредбама Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично 
тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012) и општим акти-
ма Универзитета у Новом Саду и Учитељског факул-
тета на мађарском наставном језику у Суботици. У 
звање може бити изабрано лице које није правос-

нажном пресудом осуђено за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова на факултету. Пријаве кандидата 
са прилозима: биографија, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, уверења са студија, извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци), списак научних радова, радови, лекарско уве-
рење, уверење о неосуђиваности од СУП-а, подносе 
се Учитељском факултету на мађарском наставном 
језику у Суботици, Штросмајерова 11, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир.

УжиЦЕ

ош „РатКо јоваНовиЋ“
31233 Крушчица
тел. 031/898-006

Наставник математике
за рад у матичној школи и ИО Висока

Наставник математике
са 78% радног времена, за рад у ИО Висока

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању, високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по пропису о високом образовању који је важио до 
10.09.2005. године; да кандидати испуњавају услове 
из члана 120 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати уз пријаву подносе диплому 
и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.
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враЊЕ

ош „сељами Халачи“
Ораовица

17523 Прешево
тел. 017/671-225

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: држављанство РС, поседовање високог 
образовања стечено на студијама другог степена - 
дипломске академске студије, студије - мастер, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама у трајању 
најмање четири године, по пропису утврђеном за 
високо образовање од 10. септембра 2005. године 
за васпитача или стручног сарадника; поседовање 
дозволе за рад (лиценца); поседовање здравствене, 
психичке и физичке способности за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; најмање пет година радног искуства на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву доставити: 
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених, оверен препис о положеном 
стручном испиту (лиценца за рад), потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно) и доказе о стручним и орга-
низационим способностима (необавезно). У школи се 
изводи настава на албанском језику.

вршаЦ

ош „жаРКо зРењаНиН“
26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13

тел. 013/851-487
тел/факс: 013/851-022

Наставник биологије
са 90% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања 
предвиђеног чл. 8 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012): професор биологије, дипло-
мирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипломира-
ни биолог, смер заштите животне средине, дипломи-
рани биолог - еколог, дипломирани професор био-
логије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - 
физике, професор биологије - информатике, профе-
сор биологије - математике, дипломирани професор 
биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, 
дипломирани професор биологије - хемије - мас-
тер, дипломирани професор биологије - географије 

- мастер, дипломирани молекуларни биолог - мас-
тер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер 
професор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије. Поред одговарајућег високог 
образовања стеченог на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године (чл. 8 став 2 тач. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања), кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (чл. 8 став 4 и чл. 121 став 9 Зако-
на о основама система образовања и васпитања). 
Наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из чл. 8 став 4 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (чл. 121 став 10 овог 
Закона). Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове из чл. 
120 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да има одговарајуће образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно - васпит-
ни рад. Послове наставника може да обавља лице 
које је стекло високо образовање на језику на ком се 
остварује образовно - васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (члан 121 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Уз пријаву 
приложити: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном (CV), оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ да канди-
дат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова 
(потврда/уверење одговарајуће високошколске уста-
нове о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима или оверена копија уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу), 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, 
доказ да зна језик на ком се остварује образовно - 
васпитни рад (доказ сагласно чл. 121 став 7 Зако-
на о основама система образовања и васпитања). 
Документа се достављају у оригиналу или у овереној 
копији и иста се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Лекарско уверење о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ из казнене еви-
денције, у складу са чл. 120 став 1 тачка 3 и став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
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- прибавља школа службено. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата директор ће извршити ужи 
избор кандидата који ће бити упућени на претход-
ну проверу психофизичких способности коју врши 
надлежна служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на конкурс, 
са потребном документацијом о испуњености услова, 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ЗајЕчар

ош „ЂоРЂе симеоНовиЋ“
19233 Подгорац
тел. 030/460-294

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које поред општих услова предвиђених законом 
испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 8 
став 2 и чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да поседује одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године за наставника основне школе, педагога или 
психолога; да поседује дозволу за рад - лиценцу за 
обављање послова наставника и стручног сарадника; 
положен испит за директора установе; најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са ученицима; да није осуђивано 
за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на ком се обавља 
образовно - васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат подноси: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу наставника или стручног сарадни-
ка; потврду о радном искуству; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
уверење основног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак; уверење МУП-а да канди-
дат није осуђиван у складу са одредбом чл. 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; доказе о поседовању организационих 
способности (факултативно); биографске податке, 
односно радну биографију. Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора установе је у обавези да га положи у 
законском року, након доношења подзаконског акта 
од стране министра просвете. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса достављају се на 
адресу школе, са назнаком: „Конкурс за директора“. 
Докази се подносе у оригиналу или у овереним фото-
копијама. Фотокопије које нису оверене од стране 

надлежног органа неће се узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ЗрЕЊанин

пРедшКолсКа устаНова „полетаРац“
23240 Сечањ, Братства и јединства бб

тел. 023/841-672

Директор

УСЛОВИ: За директора установе може да буде 
изабрано лице под условима прописаним законом, и 
ако има: одговарајуће образовање; психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Горенаведени 
услови доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености 
услова који се односе на образовање, држављанство 
и познавање језика подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности пре закључења уговора о раду. Доказ 
који се односи на неосуђиваност правноснажном 
пресудом - прибавља установа. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља лице које 
има дозволу за рад васпитача и стручног сарадника, 
као и високо образовање из члана 8 став 2 Закона, 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) за васпитача, 
педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко 
и физичко васпитање и логопеда, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама за вас-
питача, педагога, психолога, педагога за ликовно, 
музичко и физичко васпитање и логопеда у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и најмање пет година рада у установи након сте-
ченог одговарајућег образовања, као и лице које има 
одговарајуће високо образовање из члана 8 став 3 
Закона, стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије) за васпитача, 
педагога, психолога, педагога за ликовно, музичко 
и физичко васпитање и логопеда у трајању од три 
године или више образовање за васпитача, педагога, 
психолога, педагога за ликовно, музичко и физичко 
васпитање и логопеда и најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Докази који се прилажу: пријава на конкурс 
у којој је потребно навести тачну адресу становања; 
оверена копија дипломе; уверење о држављанству 
- не старије од шест месеци (оригинал или овере-
на копија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); валидан доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту; услов који се одно-
си на одређену дужину година рада у установи на 
пословима образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања, доказује се потписаном и овере-
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ном потврдом од стране установе; фотокопија радне 
књижице. Место рада је Сечањ. Директора установе 
бира орган управљања, по прибављеном мишљењу 
васпитно - образовног већа. Одлука са документа-
цијом о изабраном кандидату доставља се мини-
стру на сагласност. Сматра се да је одлука органа 
управљања о избору директора донета, односно да 
је министар дао на њу сагласност ако у року од 30 
дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим 
одбија сагласност. Орган управљања установе после 
протека рока из става 8 овог члана доноси решење 
о избору директора и доставља га учесницима кон-
курса. Решењем се утврђују и време ступања на дуж-
ност и обавеза полагања испита за директора. Учес-
ник конкурса незадовољан решењем из става 9 овог 
члана има право на судску заштиту у управном спо-
ру. Ако министар донесе акт којим се одбија давање 
сагласности на одлуку о избору директора установе, 
расписује се нови конкурс. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу. Име лица задуженог за 
давање обавештења о конкурсу: Душан Годочевић, 
секретар установе, бројеви телефона: 063/7615-607 
и 023/841-672. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ош „БРаНКо РадичевиЋ“
23217 Александрово, Николе Тесле 29

тел. 023/817-702

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање - IV степен стручне спреме, економског усме-
рења, да познаје рад на рачунару на основном нивоу 
и да има возачку дозволу „Б“ категорије; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) држављанство Републике 
Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 
подносе се уз пријаву по конкурсу, а доказ из тач. 
2 пре закључивања уговора о раду. Доказ из тач. 
3 прибавља школа. Молбе са потпуном документа-
цијом доставити на адресу школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Сва 
потребна документа слати на адресу школе.

Посао се  
не чека, 
посао се 
тражи
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Поставите 
питања
Телефон:  
011/29 29 509 

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

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

Да ли евентуално кашњење са предајом саветнику Дневника тражења 
посла, према индивидуалном плану запошљавања, повлачи и брисање 
са евиденције? 
Дневник тражењa посла представља само један од елемената који може да се нађе у индивиду-
алном плану запошљавања лица, као договорен начин рада између лица и саветника у процесу 
решавања проблема незапослености. Наиме, уколико су саветник и лице договорили да ће једна од 
активности бити и вођење евиденције о томе где је лице све конкурисало, код ког послодавца, када 
и какви су резултати, тај договор би требало да буде испоштован.  
Напомињемо да, према Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености, поред пра-
ва које незапослено лице може да оствари, постоје и обавезе које мора да испуни, као што је нпр. 
јављање у заказаним терминима, одазивање на позив НСЗ ради упућивања послодавцу или укљу-
чивање у мере и слично. Међутим, напомињемо и да се брисање са евиденције НСЗ врши искљу-
чиво у случајевима ако лице без оправданог разлога не извршава своје обавезе. Уколико постоје 
оправдани разлози, о њима треба обавестити саветника. 
Претпостављамо да из оправданих разлога нисте били у могућности да доставите Дневник тра-
жења посла када је договорено, те вам предлажемо да се јавите свом саветнику и о томе га оба-
вестите.

На основу којих критеријума се наставници/професори примају на 
радна места у основним и средњим школама? Какав је уопште смисао 
конкурса, уколико је већина места на која конкуришемо већ заузета и 
оглас се поставља ради испуњавања формалности?
Велики је број кандидата који нам упућују слична питања, а ми као редакција огласника „Послови” 
Националне службе за запошљавање, можемо указати на следеће:
- Образовне институције имају обавезу оглашавања у јавним гласилима, дакле морају објавити 
слободна радна места, са свим карактеристикама радног односа (нпр. неодређено/одређено време, 
проценат ангажовања и слично), како би била транспарентна флуктација радника у овој области.
- Документација која се прилаже приликом конкурисања прописана је у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања, где је тачно наведено која документа се подносе лично, а која 
прибавља послодавац, и то за кандидате који уђу у ужи избор. У текстовима огласа смо приметили 
да већина послодаваца тражи да се уз пријаву приложи CV, односно кратка радна биографија кан-
дидата, па можемо закључити да уз поштовање законске обавезе по питању неопходне документа-
ције, оглашивачи озбиљно узимају у обзир и CV кандидата.
- Школе скоро по правилу наводе контакт телефон, па се можете пре конкурисања распитати о 
могућности заснивања радног односа. Наше искуство показује да нису сва оглашена радна места 
већ попуњена.
- Поред законских прописа, образовне институције имају и своја општа акта, у складу са којима 
поступају приликом расписивања конкурса и одабира радника.
Дакле, овде се ради о једном вишедеценијском проблему пријема радника у институције обра-
зовног система у Србији, који ће, надамо се, бити решен. Напомињемо и један податак, у жељи да 
укажемо како извесних помака има. Наиме, у делатност НСЗ спада и тестирање кандидата за рад 
у просвети, односно провера психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима 
(на коју кандидате који уђу у ужи избор упућује школа). Према подацима које имамо, велики је 
број кандидата који пролазе ове тестове, па закључујемо да се у овом пољу озбиљно ради на про-
менама. Надамо се и да резултати неће изостати. Посебан проблем је и велики број незапослених 
професора на евиденцији НСЗ. Док професори енглеског и математике лако долазе до посла, друга 
наставничка звања нису много тражена. Пратећи објаве Министарства просвете, можемо закљу-
чити да додатни проблем представља и смањивање броја ђака, које је све евидентније из године 
у годину.

днЕвниК 
ТражЕЊа посла
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Реструктурирање предузећа

Држава је ребалансом буџета обезбедила 3,7 милијарди динара за финансирање социјалних 
програма. Услови ће бити исти као и раније, а новина је што ће се по једној години стажа 

уместо 100 евра сада исплаћивати 300 евра
„Сви запослени у фирмама у реструктурирању могу да 

рачунају на социјални програм. Влада Србије ће у поступ-
ка реструктурирања бити социјално одговорна према свих 
50.000 радника у 179 предузећа која су у том поступку. Ак-
ционим планом који је усвојила српска влада, предвиђено је 
да се реструктурирање заврши до краја јуна 2014. године”, 
изјавио је државни секретар у Министарству финансија и 
привреде Александар Љубић. Он је подсетио да је држава 
ребалансом буџета обезбедила 3,7 милијарди динара за фи-
нансирање социјалних програма радника предузећа у рес-
труктурирању. Услови за социјални програм ће бити исти као 
и раније, а новина је што ће се по једној години стажа уместо 
100 евра, како је било до сада, исплаћивати 300 евра, као што 
је то учињено у крагујевачкој „Застави” 2008. године, што је 
максимална сума исплаћена у Србији.

„Без обизира да ли сутра предузеће одлази у стечај или 
се продаје имовина, а ви не желите да пређете код новог 
послодавца, да ли имате пет година до пензије, па желите 
по том програму да одете, сваки радник може да рачуна на 
социјални програм“, рекао је Љубић. Није могао да прецизи-
ра колико ће се радника пријавити, али је изразио уверење 
да ће најзаинтересованији бити радници којима је остало пет 
година до пензије. Љубић је подсетио да је битно што велики 
број запослених ради у предузећима која имају будућност, 
као што су Рударско-топионичарски басен (РТБ) „Бор“ или 
„Каблови” у Јагодини.

Влада Србије, на предлог Министарства финансија и 
привреде, усвојила је Акциони план који предвиђа окончање 
реструктурирања 179 предузећа која су у том поступку до 
30. јуна 2014. године. Предузећа у реструктурирању генери-
шу велики проблем држави, јер мимо субвенција коштају др-
жаву годишње близу 750 милиона евра.

„Новца више нема и овакав статус је неодржив. Постоји 
јасна политичка одлука владе да се оконча овај поступак 
и агонија која траје 12 година. То више не може да траје, 
пре свега због тужби радника пред међународним судом у 
Стразбуру које су ти радници добили, али и због комерцијал-
них поверилаца, који су такође добили пресуде у Стразбуру“, 
рекао је Љубић.

Првих 27 предузећа у реструктурирању, са 750 радника, 
у стечај ће отићи већ овог лета. Реч је о фирмама које годи-
нама не раде и немају ни имовину ни делатност, пошто су 

раније приватизоване, а једна од њих је и Фабрика „Заста-
ва аутомобили”, чију је имовину и део запослених почетком 
2010. преузео „Фијат”.

Акциони план реструктурирања предвиђа поделу пре-
дузећа у пет група. У првој су предузећа која годинама не 
раде и која ће отићи у стечај, а у другој она чија ће имовина 
бити понуђена на продају до краја године и која ће отићи у 
стечај, ако не нађу купца.

„Трећа група су предузећа која су у реструктурирању, а 
која данас добро раде, редовно исплаћују плате и доприносе, 
али имају наслеђене проблеме, као што је РТБ ‚Бор‘ и Фабри-
ка каблова у Јагодини. Кроз унапред припремљен програм 
реорганизације регулисаће обавезе и наставити нормално да 
функционишу. Пробаћемо да направимо договор са поверио-
цима и помогнемо тим предузећима да буду још успешнија“, 
рекао је Љубић и навео да су у четвртој групи предузећа чија 
ће имовина бити понуђена на продају и уколико не нађу куп-
ца, држава ће одлучити да ли ће их приватизовати на неки 
други начин. У петој групи су предузећа која послују или су 
пословала у саставу бивших југословенских република, пре-
дузећа са Косова и Метохије и фирме које запошљавају особе 
са посебним потребама.

Председник Самосталног синдиката металаца Србије, 
Зоран Вујовић, рекао је да Синдикат не подржава Акциони 
план који, како тврди, само производи стечајеве и све већи 
број незапослених у Србији.

„Акциони план има неколико делова - први је да 27 пре-
дузећа иде под стечај, други део је да одређени број преду-
зећа буде понуђен на продају, а да иза тога иде у стечај и 
ликвидацију, а трећи део обухвата предузећа која ће бити 
понуђена на продају, а иза тога иду на план реорганизације. 
На тај начин ће до краја јуна 2014. године бити завршен про-
цес реструктурирања. Ми смо против таквог плана, јер он не 
садржи развојну компоненту за предузећа у Србији”, рекао је 
Вујовић, нагласивши да је за стање предузећа у Србији од-
говорна држава, јер није довољно заштитила домаће произ-
вођаче, а послове је поверавала страним извођачима.

    А.Б.

СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНО
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Самозапошљавање у Средњебанатском округу

Међу бројним фирмама које су основане уз подршку субвенција за самозапошљавање, у 
Зрењанину су регистроване две из области лова и риболова

Душан Маринковић регистровао je фирму Balkan 
Outdoor d.о.о,   у Лукићеву, надомак Зрењанина, 
јула 2012. године. Његова фирма једна је од 68 ос-
нованих у централном Банату 2012. године, преко 

 програма за самозапошљавање, у оквиру којих је и 
седам особа са инвалидитетом покренуло сопствени бизнис. 
Душан је по струци менаџер ловног туризма. Природно-ма-
тематички факултет - смер ловни туризам завршио је у Но-
вом Саду, на одсеку за географију, туризам и хотелијерство. 
Љубав према лову и риболову га је определила да заврши 
овај факултет. По завршетку студија био је на евиденцији 
у Филијали Зрењанин непуних годину дана, покушавајући 
да нађе посао. Међу програмима за подстицање запошља-
вања ОСИ определио се за покретање сопственог бизни-
са. Регистровао је привредно друштво за развој ловства, уз 
коришћење субвенције у износу од 200.000 динара. Фирма 
Balkan Outdoor регистрована је као привредно друштво за 
развој ловства, а делатност је у оквиру лова, траперства и од-
говарајућих услужних делатности.

До сада је Душан водио групе домаћих и страних лова-
ца - Данце, Аустријанце, Русе, у лов на птице, затим у лов на 
вепра и јелена на Ђердапу. Услуга зависи од жеља гостију 
- само лов или и смештај у ловачким домовима, на салаши-
ма. До нових клијената долази по препоруци посетилаца. Са 
колегом из Кикинде тренутно прави интернет сајт за своју 
фирму. Планира да са постојећом рецептивном структуром 
организује долазак група које би посматрале птице (међу 
њима има орнитолога, љубитеља фотографије), бавиле се ри-
боловом, сплавариле. Током летњег периода актуелан је лов 
на птице, а клијентела - претежно странци.

Субвенцију у износу од 160.000 динара за покретање 
сопственог бизниса, од почетка 2013. године добило је 59 не-
запослених. По републичком конкурсу за самозапошљавање 
уговор је потписао 31 незапослени, а по покрајинском - 28. 

Најчешће се оснивају фирме чија делатност су услуге, затим 
занатство, као и производња.

Матија Угљешин регистровао је маја 2013. године фирму  
Vertigo tec, у Зрењанину. Делатност фирме је производња ри-
боловачког прибора, пре свега варалица за пецање. Од сред-
става субвенције купио је алате за ЦНЦ - апарат, опрему и 
материјал за израду варалица. Субвенција му је омогућила 
да започне овај бизнис, без ове финансијске подршке не би 
ни отворио фирму. 

Матија израђује тип варалице, тзв. метални главинер, 
који готово и не постоји на тржишту и веома је компликован 
за израду. Представља универзалну варалицу - може се пе-
цати на свим дубинама воде, све врсте грабљивица. Матија 
на ЦНЦ апарату израђује алуминијумски калуп за варалице, 
лије се олово, штанцују крила варалице, затим ради крајња 
обрада и ручно фарбање које захтева највише времена.

Пласман производа фирме Vertigo Tec је претежно преко 
продавница риболовачке опреме, којих је у Србији око 100, 
затим преко интернета, а план је да се тржиште за пласман 
прошири и на територију Хрватске и БиХ, преко велепродаја, 
с обзиром да тамо нема јаке конкуренције. Такође, Матија 
прати форуме риболоваца на интернету, прати специјали-
зоване медије (новине, ТВ емисије), који пружају податке о 
тржишту ових производа и евентуалне контакте. С обзиром 
да поседује ЦНЦ апарат, намерава да прошири асортиман и 
почне израду дубореза и сличних производа, у форми суве-
нира за риболовце.

Матија сматра да је ценовно конкурисање једини на-
чин да се на нашем тржишту опстане. Промоцијом настоји 
да се избори на тржишту, контактира продавце риболовач-
ког прибора, користи визит-карте, а сматра да му је главна и 
најисплативија реклама на „Фејсбуку”, где има 4.000 чланова 
фан-групе. Овај начин је добар, јер може да се дође до људи 
који су циљна група за врсту производа које израђује и пла-
сира Матија. 

Матија је по струци дипломирани инжењер за упра-
вљање техничким системима. Преко програма „Локални 
акциони план запошљавања 2011” одрадио је приправнич-
ки стаж у зрењанинском предузећу „Технорадионица”, од 
новембра 2011. до новембра 2012. године. Током 2012. донео 
је одлуку да покрене фирму и интензивно анализирао тр-
жиште риболовачког прибора, те своју идеју реализовао на 
конкурсу за самозапошљавање 2013. године.

А. Штрбац

ДОБРА ОДЛуКА
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Србија има новог-старог авиопревозника

“Ово је први велики посао од више планираних којима у Србију увозимо технологију, јер 
имамо веру у наше људе. Недостајао нам је систем и заједнички ћемо направити велике 

резултатe”, поручио је Вучић и додао да ће авиони “Ер Србије” летети дуго, високо и сигурно

Вицепремијер Александар Вучић и први човек нацио-
налне авиокомпаније Уједињених Арапских Емирата, 
„Етихад”, Џејмс Хоган, потписали су протекле недеље, 
у Београду, Споразум о стратешком партнерству. Ср-

бија је тако добила нову авиокомпанију „Ер Србија”, док ЈАТ 
одлази у историју. Александар Вучић је поручио да је то ве-
лики и важан дан за Србију, који ће до краја године учинити 
нашу земљу лидером у региону, најмоћнијом у радијусу зе-
маља са готово 100 милиона становника.

„Српски авион ће бити постављен на писту за узлетање, 
а уговор са ‚Етихадом‘ ће омогућити технолошко и пословно 
окружење у којем ће 30 милиона путника добити поузданог 
превозника до значајних дестинација Европе и света. Србија 
мора да оправда поверење, јер ће се од данас рад мерити по 
критеријумима најразвијенијег дела света”, нагласио је Ву-
чић и захвалио се Млађану Динкићу и другим сарадници-
ма који су уложили много енергије у прављење нечега што 
представља почетак и ново лице земље, као и ЈАТ-у, који је 
имао мудрости и зрелости да препозна нову визију компа-
није и земље.

„Ово је први велики посао од више планираних којима у 
Србију увозимо технологију, јер имамо веру у наше људе. Не-
достајао нам је систем и заједнички ћемо направити велике 
резултатe“, поручио је Вучић и додао да ће авиони „Ер Србије” 
летети дуго, високо и сигурно, на сопственим крилима.

„Етихад” је споразумом купио 49 одсто ЈАТ-а, а држава 
ће, са 51 одсто удела, остати већински власник националног 
авиопревозника са новим именом. „Ер Србија” ће до краја го-
дине добити 10 нових „ербас” авиона и запослити 50 пилота. 
Стручњаци очекују да би удомљавање српског националног 
авиопревозника требало да донесе коначно решавање про-
блема у пословању ЈАТ-а, оптерећеног дугом од 195 мили-
она евра. „Етихад” је успоставио редовне дневне летове од 15. 
јуна на линији Абу Даби - Београд, а ЈАТ има свој код на тој 
авиолинији, на основу споразума о комерцијалној сарадњи 
две компаније на више од 40 дестинација.

Председник „Етихада”, Џејмс Хоган, приликом потписи-
вања Споразума о стратешком партнерству нагласио је да је 
авиокомпанија из Абу Дабија опредељена да Србија добије 
нову националну авиокомпанију и да Београд претвори у 
чвориште читавог Балкана.

„Не бисмо били овде да не верујемо да ће ‚Ер Србија‘ 
имати узбудљиву будућност. Поставили смо јасне циљеве 
профитабилности“, поручио је Хоган. Истичући да је визија 
шеика Мохамеда и Управног одбора стратегија партнерства 
и исплативих инвестиција, Хоган је најавио фундаменталне 
промене у пословању, од менаџмента до флоте.

„Анализирали смо могућности да се у Београду напра-
ви снажна база и уверени смо да можемо да променимо ЈАТ. 
ЈАТ-у је био потребан нови почетак, не можемо да губимо 
време и гледамо у прошлост. Ушли смо у дијалог, потписали 
пословну алијансу, а важно је да пословни план који створи-
мо постави компанију у правој величини и правом смеру и 
да поново постане лидер у свом сектору“, поручио је Хоган. 
Како је објаснио, ново српско особље „Етихада” употпуниће 
постојеће особље ЈАТ-а. Такође, најавио је да ће се фазно уво-
дити нови авиони, а биће и нових дестинација - од Абу Дабија 
до Мелбурна, Сиднеја у Аустралији и Чикага у САД.

на сопсТвЕним Крилима

Чвориште целог Балкана
Нови генерални директор „Ер Србија”, Дане Кондић, изјавио 

је да још није донета коначна одлука о првој линији нове ком-
паније „Ер Србија”, али да би можда требало да симболично то 
буде лет Београд - Абу Даби. На питање новинара да ли је ост-
варљиво да компанија „Ер Србија” постане профитабилна већ за 
две године, Кондић је истакао да ће се тек упознати са детаљи-
ма и стећи бољу слику о пословању „Ер Србије”, као и колико ће 
радника бити у њој. ЈАТ тренутно има 1.200 радника од којих је, 
према проценама, велики део вишак, углавном у неоператив-
ним службама, те ће за њих бити обезбеђен социјални програм. 

Вршилац дужности генералног директора „Јат ервејза”, Ве-
либор Вукашиновић, изјавио је и да би требало запослити по 100 
пилота и стјуардеса. Ради се на томе да радници кроз социјални 
програм добију бар 300 евра по години радног стажа.

„Суштина је да се направи озбиљна квантитативна анализа 
и види који су радници вишак, а на којим позицијама недостају. 
Потребно је подмладити кадровску структуру компаније, јер ће 
велики број пилота и кабинског особља за две или три године 
отићи у пензију”, казао је Вукашиновић и додао да ће Влада Ср-
бије обезбедити новац за социјални програм.
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Станоградња у Србији

„Само у земљама западне Европе постоји потреба за запошљавањем око 100.000 мајстора, 
инжењера и пројектаната које Србија тренутно нема да понуди, јер је занемарено 

подмлађивање занатске елите”, изјавио је недавно Горан Родић, члан оперативног тима 
Грађевинско - индустријске коморе Србије

Станоградња у Србији је током прва четири месеца ове 
године опала за више од 40 одсто у односу на исти период 
лане, а цене станова су наставиле да падају, пре свега оних 
са већом квадратуром и на добрим локацијама, и то за око 15 
одсто у односу на прошлу годину, док је цена мањих станова 
скоро непромењена. Што се тиче мање атрактивних лока-
ција, цене станова су ниже између пет и седам одсто, упркос 
томе што се све мање гради.

„Србија има добре мајсторе, односно занатску елиту, која 
је нажалост све малобројнија, јер је занемарено подмлађи-
вање кадрова”, рекао је Горан Родић, члан оперативног тима 
Грађевинско - индустријске коморе Србије, наводећи податак 
да тренутно у Немачкој ради око 2.500 наших грађевинаца.

„Један од основних задатака је да се сачува српска грађе-
винска и занатска елита, али морамо да имамо и квалитетне 
инжењерске радове и тржиште некретнина”, напоменуо је 
Родић, додајући да ће подмлађивање кадрова бити један од 
приоритета за Грађевинску комору. 

У целој Србији је основна занатска занимања за грађе-
винарство уписало свега 40 ђака. Приватни инвеститори се 
тренутно врло мало ангажују за нове локације и нове објекте, 
а и граде се претежно мале зграде, јер нема довољно купа-
ца, углавном у Београду, Новом Саду, Суботици, Крагујевцу и 
Крушевцу. Што се тиче државне станоградње, једино се граде 
насеља „Степа Степановић” и „Др Иван Рибар” у Београду, као 
и социјални станови у више градова. Родић је подсетио да је 
држава ушла у велике јавне радове како би помогла грађе-
винској индустрији и да би се градили тзв. непрофитни ста-
нови, који по садашњим ценама то нису, истичући да држава, 
ипак, не би смела да буде конкурент приватној иницијативи.

Постоји велика разлика између производне и продај-
не цене због великих дажбина и нови станови би могли да 
појефтине када би се локалне самоуправе одрекле једног 

дела „колача”, смањиле таксе, цене разних прикључака, ко-
муналија, али и побољшале услове извођења радова и изда-
вање грађевинских дозвола.

„Један од великих проблема у грађевинарству су пре-
варе приликом куповине нових станова”, нагласио је Родић, 
говорећи за Танјуг. Он саветује грађанима да не купују ста-
нове који немају грађевинску дозволу или оне са дозволама 
које не одговарају пројекту, јер могу имати доста проблема 
приликом легализације. Такође, треба водити рачуна ко је 
власник земљишта, а ко власник грађевинске дозволе.

„Најбоље би било када би држава омогућила да инвести-
тор који продаје стан мора купцу да положи гаранцију да ће 
стан бити квалитетно завршен и у предвиђеном року, као и 
да има исправне све папире”, закључио је Родић.

    СМЦ

НЕМА ДОВОЉНО  
ЗАНАТСКИХ РАДНИКА

Социјални станови
Не постоји тачна евиденција, али процењује се да је Ср-

бији неопходно најмање 10.000 станова за најугроженије ста-
новништво. Иако су обезбеђена средства за градњу 1.850 стано-
ва, у неким градовима касне пројекти и градња још није почела. 
Део средстава за ту намену повучен је ребалансом буџета. За 
изградњу 150 социјалних станова у седам градова из буџета је 
издвојено 200 милиона динара. До краја следеће године у 16 
градова требало би да буде завршено још 1.700 станова - 1.200 
за непрофитну продају и 500 за издавање. Градиће се из креди-
та Банке за развој Савета Европе, а део средстава обезбедили су 
држава и локалне самоуправе. 

У ресорном министарству најављују да ће, уколико неки 
градови не буду испоштовали рок изградње, средства преус-
мерити другим градовима. Предност на конкурсу за станове 
имаће особе са инвалидитетом, вишечлана и домаћинства мла-
дих брачних парова, особе старије од 65 година, деца без роди-
тељског старања, самохрани родитељи. Суштина је у томе да 
стан добију они који не могу на тржишту да закупе, нити могу 
да купе одговарајући стан. Пројекти за станове инспирисани су 
традиционалном архитектуром предела у којима се гради.
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Скандинавски модели образовања

У складу са државном политиком Финске, школовање на универзитетима је бесплатно за 
домаће студенте и држављане Европске уније. Истраживања су веома скупа, па у помоћ 

прискачу компаније. Финска у образовање једног становника годишње уложи око 1500 евра

Образовање у Финској фасцинира све стручњаке све-
та, јер ђаци ове земље већ годинама постижу врхун-
ске резултате у ПИСА тестирању, а неретко су и први 
у свету. У Финској је образовање бесплатно за све, на 

свим нивоима, имају бесплатне оброке, социјално и здравст-
вено осигурање, а ђаци током основног школовања добијају 
и бесплатне уџбенике. Школама је најстроже забрањено да 
прикупљају било какав новац од родитеља. У петом разреду 
школа плаћа чак и камповања, излете, позоришта… Основна 
школа траје 9 година, а средња школа 3 године, мада они који 
желе могу средњу школу да заврше и за две године, а ђаци 
који имају проблема са учењем или свакодневне тренинге 
могу да се школују четири године, по споријем програму.

Наставник је пријатељ
Многе државе су једноставно хтеле да прекопирају фин-

ски систем, али не можете добити фински систем тако што 
ћете пресликати програме и књиге. Тамо је најважније има-
ти добре учитеље и професоре. Сви они, да би уопште радили 
са децом, морају имати најмање универзитетско образовање. 
Зато је у Финској најтеже уписати медицину и учитељски 
факултет. Плате просветних радника су нешто ниже од др-
жавног просека, али ту је као награда поштовање које ово 
занимање носи. Будући наставници током студирања морају 
имати праксу и у школама за одрасле, да раде у мултикулту-
ралним срединама, да се добро служе савременом техноло-
гијом, као и да прођу тренинг за рад са децом са специјалним 
потребама. Како није добар наставник само онај ко одлично 
познаје свој предмет, добар наставник мора да обавља ис-
траживања и пише научне радове, како би олакшао и побољ-
шао методе у раду са децом. Деца са посебним потребама 
иду у исте школе са осталом децом, али само једно дете са 
специјалним потребама може бити у разреду. Имају и додат-
ног учитеља - асистента који им помаже при учењу, јер им 
је битно да сви, осим образовања, стекну и социјалну инте-
лигенцију.

Наставници се доживљавају као пријатељи, па им се об-
раћају по имену, а формалније опхођење се односи само на 
директора и старије предаваче. Наставници воле да их ђаци 

питају, да разговарају, да износе своје ставове и да те ставове 
бране. Надарени ђаци, уколико брже реше задатак, помажу 
осталима ако је наставник заузет. Наставници надарену децу 
не форсирају, ставе им до знања да су донекле посебна, али 
не толико да би тиме обесхрабривали друге.

Обострано оцењивање
На сваких седам недеља сви ђаци пишу шта је било 

добро, шта сматрају да није, шта би требало да се побољша 
у наставном програму, што је нека врста самооцењивања 
школског система. Једна од ствари којима се Финци највише 
поносе, када је реч о школама, јесте што су школе једнаке за 
све, што деца са ентузијазмом стичу нова знања, нису опте-
рећена израдама домаћих задатака, већ време троше на кур-
севе из области које их занимају. Примена практичних знања 
је веома цењена. Курсеви су у матичним школама, па тако 
наставник биологије, који је често и доктор наука, држи курс 
из ботанике, итд. Од шестог разреда до краја средње школе 
деца имају неке обавезне предмете, али већину предмета 
бирају сами и праве свој распоред, односно, сви важни пред-
мети се морају похађати, али сами одређујете да ли желите 
нижи или виши ниво, у зависности од интересовања. Један 
од обавезних предмета је „Финска“, где уче о вредностима, 
људима, економији Финске, друштву, партијама. Имају разне 
пројекте, рецимо часове рока, попа, итд.

Велика матура се полаже на крају средње школе и то из 
четири предмета: фински, математика, енглески и шведски 
(који је обавезан језик, јер је у Финској један од два службе-
на језика). Један испит мора бити са знањем на напредном 
нивоу.

Ради се на томе да сви имају лаптопове на настави, као 
и паметне табле. Држава заиста улаже много у образовање, 
али им се то враћа на најлепши начин. Једна су од најразвије-
нијих земаља света и нема одлива мозгова. Сви стручњаци 
су ту да помогну земљи која је на најлепши начин улагала 
у њих.

Недовољно учење страних језика
Наравно, нису ни у Финској поштеђени неких ситнијих 

проблема. Један од проблема је недовољно активно учење 
страних језика, јер Финци одлично говоре енглески, сви мо-
рају знати и шведски уз фински, па су за све остале ваншкол-
ске језике тотално незаинтересовани. Као и свуда, и у овој 
земљи постоје проблематична и хиперактивна деца. Она су 

КомпараТивнЕ прЕдносТи
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груписана у засебна одељења, како не би ометали оне који су 
жељни знања, а са њима раде посебно едуковани стручњаци.

У складу са државном политиком Финске, школовање на 
универзитетима је бесплатно за домаће студенте и државља-
не Европске уније. Ипак, истраживања су веома скупа, па у 
помоћ прискачу многе компаније, као што је „Нокиа”. Свака 
од компанија издваја око 15000 евра у те сврхе. Финска у об-
разовање једног становника годишње уложи око 1500 евра.

Наставни кадар је оно суштинско, од њих држава тражи 
највише образовање, али им је зато дата широка аутономија. 
Раније је модел образовања био више централизован, затим 
су надлежности припале локалној заједници, да би на крају 
наставник одлучивао о свему, чак и када је реч о финансија-
ма. Реформа образовања у Финској почела је седамдесетих 
година прошлог века, после доста проучавања, али су про-
мене ишле корак по корак. Нису желели радикалне скокове и 
резове, како би се избегао стрес.

Расправа о школском приватном  
систему у Шведској

Систем школских установа којима управљају приватна 
предузећа, а дотира их држава, нашао се на удару критика 
у Шведској, пошто су међународне евалуације показале да 
ниво образовања шведских ученика опада. Отварање школ-
ских установа за приватни сектор, у последњој деценији 20. 
века, у тој скандинавској земљи дочекано је с опрезом, иако је 
бесплатно и пружа већи избор ђацима и родитељима. Главне 
замерке су сада да наставни програм није прилагођен по-
требама тржишта рада. Поједини стручњаци сматрају да за 
лоше резултате шведских ученика није крив систем приват-
них школа, већ модеран приступ учењу у коме се даје пред-
ност аутономији ђака. 

Шведска је 1992. године дозволила предузећима да 
управљају школама. Те установе финансира држава, али су 
профитабилне. Услов за добијање државних средства јесте да 
је школовање бесплатно и да имају сличан образовни про-
грам као државне школе. Идеја је била да се омогући ђацима 
и родитељима већи избор у основном и средњем образовању, 
односно да бирају у коју ће школу ићи уместо да уписују 

најближу државну школу. Бесплатне приватне школе имају 
више простора за усмерење, погодују потребама верских 
или етничких група и могу да следе различите педагошке 
приступе.

Присталице система оцењују да такве школе пружају 
већи избор родитељима и ђацима, док противници указују 
да систем само повећава разлике и да наставни програм није 
прилагођен потребама тржишта рада. У прилог томе говори 
процват фризерских школа. Пре отварања система школских 
установа за приватни сектор, владала је жестока конкурен-
ција за упис у средњу школу на смер фризер, а ђаци су про-
налазили посао по завршетку школе, наводи агенција „Франс 
прес”. Од отварања система за приватнике, сваки град има 
бар једну такву школу, а 2012. школу је завршило 2.700 фри-
зера, док је радних места за њих било само 700.

Занемарују квалитет наставе
Према истраживању процена ученичких постигнућа 

(ПИСА) Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), 
знање шведских петнаестогодишњака у читању и писању је 
опало за 20 поена између 2000. и 2009. године. Резултати су 
подстакли расправу о школском приватном систему, посебно 
јер истраживања показују да те школе у просеку запошља-
вају мање особља. Иако Швеђани, у принципу, подржавају 
овакав систем, све више их је против тога да предузећа ост-
варују профит док користе државни новац. Приватне школе, 
међутим, суочавају се са финансијским тешкоћама. Највећа 
мрежа приватних школа „ЈБ едукејшен” (JB Education) у јуну 
је прогласила банкрот. Упис у школе је бесплатан, а свака 
установа добија средства на основу броја уписаних ђака. 
Због тога се не бирају средства да се привуку ђаци, попут 
награђивања за добре оцене бесплатним лаптоповима. При-
ватне школе оптужују да занемарују квалитет наставе, али 
образовани радници упозоравају да би, ако је образовање 
које се нуди толико лоше, клупе биле празне.

Директор истраживања у лондонском независном Ин-
ституту за економске послове, Гејбријел Салгрен, рекао је да 
су школе у постојећим околностима спремније да „надува-
вају” оцене, него да побољшају квалитет наставе, због чега 
систем мора да се побољша. Према његовим речима, по-
већање броја приватних школа које финансира држава није 
разлог за лоше резултате ђака, већ савремена наставна ме-
тода која даје предност личној аутономији ђака у односу на 
класичан приступ у коме наставник има главну реч. Тако су 
и млади Норвежани лоше прошли у међународним истражи-
вањима. Норвешка има сличне наставне методе, али не и сис-
тем приватних бесплатних школа као Шведска. Осам земаља 
ЕУ пре рока је испунило циљеве у образовању. 

Приредила: А.Б. 
Извор: Моја Финска, блогспот
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ филијала нсЗ

поКрајинсКа 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

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

поКрајинсКа 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)


