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Спровођење ДунавСке Стратегије

ПЛОВИДБА РЕКОМ  
КОЈА СПАЈА
У развој подунавских општина у Србији биће уложено 19,5 милиона 
евра, од чега ће 18,5 милиона бити издвојено из ИПА фондова 
Европске уније, а милион евра ће обезбедити Аустријска развојна 
агенција

поСао и Смештај за роме

ИЗЛАЗАК ИЗ ЗАЧАРАНОГ 
КРУГА
Немачке компаније, у сарадњи са домаћим привредницима, 
инвестирају у Србији и запошљавају припаднике ромске 
националне мањине

запошљавање Странаца

ГАРАНТОВАНО БЕЗ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ
У првој половини ове године НСЗ је издала 27 радних дозвола 
страним држављанима који имају одобрење за стално 
настањење, као и 1.422 одобрења особама са привременим 
боравком у Србији



Бесплатна публикација о запошљавању

Број 474 • 18. јул 2012. године

Трговински ланци у Србији
Оштра конкуренција обара цене 3

Посао и смештај за Роме
Излазак из зачараног круга 4

Оснаживање социјалне 
димензије високог образовања
Једнак приступ за све 5

Спровођење Дунавске стратегије
Пловидба реком која спаја 6

Како препознати изузетно 
доброг радника
Позитивне разлике 8

Јавни конкурси 9
Послови-огласи 12
Администрација и управа 13
Трговина и услуге 14
Грађевинарство и индустрија 19
Медицина и пољопривреда 20
Наука и образовање 23

Питајте НСЗ
Исцрпљена средства 
за самозапошљавање 41

Како пронаћи време за учење
Добар план и јасан циљ 42

Запошљавање странаца
Гарантовано без конкуренције 43

Производња органске хране
Евролист обавезан 44

Тржиште рада ЕУ
Потенцијална радна снага 45

Србија и ИПА фондови
У складу са потребама земаља 46

Послови Издавач: Национална служба за запошљавање; Директор: Дејан Јовановић; 
Уредник: Весна Пауновић (vpaunovic@nsz.gov.rs); Огласи: Марина Миловановић 
(mmilovanovic@nsz.gov.rs); Редакција: Београд, Дечанска 8/III, тел. 011/2929-520, факс: 
2929-618, novine@nsz.gov.rs; Штампа: „Комазец“ доо Инђија; ISSN 1451-4757
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна 
радна места можете предати у најближој филијали/служби НСЗ. 

уводник

ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈЕ
Европски комесар за регионалну политику Јоханес 

Хан, у оквиру петодневне посете подунавским земљама, 
посетио је и Србију, управо на Међународни дан Дунава, 
29. јуна. Тема посете била је транснационална сарадња и 
промоција циљева Стратегије ЕУ за регион Дунава, која 
обухвата 14 подунавских земаља. Хан је изразио наду да 
ће нова влада Србије пружити политичку подршку оства-
ривању циљева Дунавске стратегије, као што су повећање 
обима теретног транспорта, развој инфраструктуре и тури-
зма, борба против поплава и побољшање услова пловидбе 
Дунавом, и нагласио да је за успех Стратегије неопходно 
учешће свих подунавских земаља. 

Страни туристи у све већој мери долазе у Србију, а није 
занемарљив ни број странаца који у нашој земљи раде, 
мада се никако не може мерити са бројем наших људи који 
одлазе у иностранство у потрази за бољим условима жи-
вота и рада.

Страни држављани који уз одобрење за заснивање 
радног односа прибаве и потврду Министарства унутра-
шњих послова о сталном или привременом боравку у на-
шој земљи, могу да предају радну књижицу српском пос-
лодавцу и очекују да им стаж у Србији легално тече. Они, 
међутим, ни на који начин нису конкуренција овдашњим 
радницима, уверавају надлежни. Гаранција је Правилник 
о условима и начину издавања дозволе за рад странцу и 
лицу без држављанства.

„Филијала НСЗ може да одбије захтев послодавца за 
издавање радне дозволе за запошљавање странца, ако на 
нашој евиденцији има незапослених држављана Србије 
који испуњавају услове које прописује послодавац“, обја-
шњавају у НСЗ.

У београдском Медија центру протекле недеље одржа-
на је конференција за медије о ТЕМПУС пројекту: „Једнак 
приступ за све: Оснаживање социјалне димензије у циљу 
јачања Европског простора високог образовања“. Резултати 
досадашњих анализа показују да су у високом образовању 
у Србији подзаступљени: млади људи из породица са ни-
ским економским стандардом, млади људи из породица 
са ниским образовањем, сеоска популација, млади ромс-
ке националности, млади са инвалидитетом и млади из 
средњих стручних школа. 

Очекује се да се након спровођења пројектних актив-
ности постигне предлог мера за равноправно укључивање 
свих група потенцијалних студената у високо образовање, 
предлог новог закона о ученичком и студентском стандар-
ду, унапреди прикупљање података о социјалној димензији 
високог образовања, успостави мрежа студентске подршке 
на српским универзитетима, итд. Учесници у пројекту сма-
трају да ће резултати користити најпре садашњим и по-
тенцијалним студентима, али и читавом друштву које ће 
потпуније користити своје људске ресурсе.

    Редакција



Трговински ланци у Србији

‘’Наше тржиште вапи за конкуренцијом. Када дође велики трговац, и озбиљно 
продрма цело тржиште, замислиће се и наши трговци да ли ће да умањују марже 

и нуде производе по нижим ценама’’, каже Горан Паповић, председник Националне 
организације потрошача Србије 

„Циљ нашег пословања је да обезбедимо већи број ло-
кација у Србији, а затим истовремено отворимо више 
објеката, чија је планирана величина око 2.000 ква-
дратних метара, иако тренутно нисмо у могућности 

  да саопштимо могући датум њиховог отварања. По-
тврђујемо и одличну сарадњу са локалним самоуправама у Ср-
бији, које нам пружају сву неопходну помоћ и теже томе да сви 
бирократски послови буду завршени у најкраћем могућем року“, 
изјавили су представници „Лидла“, компаније која је недавно 
излицитирала земљиште у Новом Саду. Парцела већа од 11.000 
квадратних метара, на Булевару војводе Степе, купљена ја на 
лицитацији Завода за изградњу града, по цени од 187 милиона 
динара. Будући објекат ће бити површине око 2.000 квадратних 
метара, са око 120 паркинг места. Обе стране изразиле су задо-
вољство због склопљеног посла. 

„Лидл“ је купио парцелу на првом позиву, по почетној цени. 
Парцела, као и цели блок, још раније су инфраструктурно оп-
ремљени, а остало је да се још уради једна режијска саобраћајни-
ца. Компанији „Лидл“ предстоји прибављање документације, што 
би требало да иде брзо, пошто је реч о типским објектима.

„Лидл“ на овом месту планира да гради свој први модерни 
супермаркет у Новом Саду и трећи у Србији, величине око 2.000 
квадрата. Отварање новог продајног објекта планира се идуће 
године, а према речима представника светски познатог трговин-
ског ланца, заинтересовани су за још неколико локација у Новом 
Саду.

„Реч је о великој парцели са нешто мањим објектом, иако је 
то њихов највећи објекат у Србији. На парцели су и огромне зе-
лене површине и паркинзи. За Нови Сад је ово још једна у низу 
инвестиција, посебно значајна пошто је реч о страној фирми. На-
кон Суботице и Зрењанина, ово је трећа и досад најзначајнија ку-
повина компаније ‚Лидл‘ у Србији. Захваљујемо се Заводу за из-
градњу града и локалној самоуправи у Новом Саду на одличној 
сарадњи. Људи из ЗИГ-а су нам пружили сву неопходну помоћ и 
одговорили на свако питање које нас је занимало, а бирократски 
послови су завршени у најкраћем могућем року. Отварање обје-

кта у Новом Саду утолико је значајније, што је реч о другом по 
значају и величини граду у Србији. Куповина парцеле у Новом 
Саду, након куповине земљишта у Зрењанину и Суботици, пред-
ставља наставак улагања у српско тржиште, што је доказ да смо 
Србију препознали као земљу повољну за инвестирање. Циљ на-
шег пословања је да обезбедимо више локација у Србији, а затим 
истовремено отворимо све објекте“, нагласила је Јована Крстић из 
компаније „Лидл Србија супермаркети“.

Стручњаци се слажу да инвестиција „Лидла“, дела Шварц 
групе, значи да је наше тржиште отворено за долазак значајних, 
страних трговинских ланаца, што за потрошаче значи ниже цене 
и оштрију конкуренцију.

Инвестиција у Зрењанину требало би да износи око 1,5 ми-
лиона евра. Преосталих 3,5 милиона биће уложено у још три 
објекта, мада су планови за Србију више од 20 супермаркета. У 
Зрењанину ће први супермаркет величине око 2.000 квадратних 
метара бити отворен код главне аутобуске станице, а биће посла 
за око 25 радника. „Лидл“, иначе, послује у више од 20 земаља 
Европе и има више од 9.000 продавница.

Немачки трговински ланац догодине стиже и у Ваљево. Већ 
је упућен захтев градској власти за куповину плаца од 57 ари на 
западној капији „Крушика“.

„Лидл је понудио 8.500 евра по ару и очекујемо да се врло 
брзо потпише уговор са Дирекцијом о отуђењу тог грађевинског 
земљишта. Извесно је да ће у Ваљеву бити четири велика трго-
винска ланца - Темпо, Интерекс, Рода и Лидл“, рекао је Зоран Ја-
ковљевић, градоначелник Ваљева.

У плану је и отварање супермаркета у Суботици, на површи-
ни од 2.000 квадратних метара. „Лидл“ је купио земљиште на по-
тезу према Палићу. На истој локацији ће паралелно бити грађен 
и шопинг-центар аустријске фирме „Квинтера“. Планирана је 
градња центра површине 10.000 квадратних метара, где ће бити 
смештене продавнице одеће и обуће, попут „Њујоркера“, „Такоа“ и 
других робних марки са повољнијим ценама, као и угоститељски 
објекти.

У целом комплексу биће отворено око 300 радних места, а 
Суботичани ће добити модеран шопинг центар, у коме ће моћи 
да купују храну, кућне потрепштине, одећу и обућу, по знатно ни-
жим ценама.

  	 	 	 СМЦ

оШТра КонКУрЕнЦија 
обара ЦЕнЕ
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Две немачке фирме, у сарадњи са српским привредни-
цима, инвестираће у запошљавање и смештај Рома у 
Србији. Меморандум о разумевању и сарадњи Нацио-
налног савета Рома и групације немачих компанија 

 „Југоагент“ и „Рома инвест групе“, која окупља успешне 
ромске привреднике, потписан је почетком месеца и требало би 
да омогући запошљавање и реши стамбено питање одређеног 
броја припадника ромске популације.

Меморандум предвиђа да немачке компаније, у сарадњи са 
домаћим привредницима, инвестирају у Србији и запошљавају 
припаднике ромске националне мањине, као и да онима који до-

бију посао, уколико је то могуће, обезбеде смештај.
По речима Витомира Михајловића, председника Национал-

ног савета, први пројекат који ће бити реализован је изградња 
рециклажног центра у Руми, на површини од око 15 хектара. У 
оквиру центра биће изграђене и стамбене јединице за запослене. 
У рециклажни центар за ауто-гуме и производњу биогаса у Руми, 
према речим инвеститора, биће уложено 40 милиона евра.

Михајловић је оценио да се ромска популација суочава са 
озбиљним проблемима када је реч о запошљавању и становању, 
и као пример навео да у Србији има 600 неформалних насеља, 

међу којима 20 одсто нема воду, а 40 одсто нема канализацију. Он 
је рекао да многа насеља немају ни електричну енергију, подсе-
тивши да у Србији живи између 700.000 и 800.000 Рома.

Реализација пројеката, који подразумевају запошљавање и 
решавање стамбеног питања, Роме може извести из зачараног 
круга беде и сиромаштва, сматра директор „Рома инвест групе“ 
Саша Митровић. Сличног мишљења је и директор „Југоагента 
КТС“ д.о.о Милорад Башић, који је изразио очекивање да ће убрзо 
бити дефинисани и други пројекти, истакавши да постоји значај-
но интересовање немачких компанија за инвестирање.

Најављен је и тендер за изградњу чврстих стамбених објека-
та, у којима ће бити смештене породице расељене из нехигијен-
ског насеља код Белвила. Тај пројекат, у коме учествују Град Бе-
оград, Национални савет и ОЕБС, вредан је три милиона евра и 
биће финансиран средствима из кредита Европске инвестиционе 
банке.

Председник Националног савета ромске националне мањи-
не, Витомир Михајловић, навео је да би 220 ромских породица ра-
сељених у контејнерска насеља требало да добије на коришћење 
чврсте стамбене објекте, који ће бити у власништву општина на 
којима се буду налазили. Михајловић није прецизирао када ће 
тендер бити расписан и где ће објекти бити изграђени, истакав-
ши да је потребно наћи адекватне локације, како би се избегла 
сегрегација Рома и како би се лакше интегрисали међу локално 
становништво. 

	 	 	 	 	 А.Бачевић

Посао и смештај за Роме

Немачке компаније, у сарадњи са домаћим привредницима, инвестирају у Србији и запошљавају 
припаднике ромске националне мањине. Запосленима ће бити обезбеђен и смештај, уколико то 

буде могуће

ИЗЛАЗАК ИЗ  
ЗАЧАРАНОГ КРУГА

Бољи економски положај
Више од 1.900 Рома добило је посао током 2011. године, 

међу којима је 715 жена, што је показатељ помака економског 
положаја ове заједнице. На разговор за посао упућено је 2.760 
Рома, од чега 1.022 жене, а 287 Рома добило је привремени по-
сао у склопу јавних радова. Субвенције за самозапошљавање 
добило је 40 особа ромске националности, 14 особа укључено 
је у програм преквалификације и доквалификације. Нажалост, 
на евиденцији Националне службе за запошљавање и даље је 
више од 20.000 Рома, од којих је око 10.000 жена. 

Ромима је у Србији признат статус националне мањине 
2002. године. Влада Србије је 2009. усвојила Националну стра-
тегију за унапређење положаја Рома и формирала Савет за 
унапређење положаја Рома, који је надлежан за спровођење 
те стратегије и Декаде инклузије Рома. Декада инклузије Рома 
2005-2015. је међународна иницијатива за унапређење со-
цијалног и економског положаја Рома и интеграције.

Највећа етничка мањина 
у Европи
Европска комисија је прошле године предложила оквир 

за израду стратегија о Ромима у земљама чланицама ЕУ, а 
пружиће подршку за побољшање положаја Рома на Западном 
Балкану и у Турској. Роми чине 1,73% становништва ЕУ, а у це-
лој Европи живи 11 милиона Рома и они су највећа етничка 
мањина у Европи.

Положај Рома у ЕУ разликује се од земље до земље, а 
циљ предлога Европске комисије је да се план за побољшање 
направи у свакој држави чланици појединачно, у зависности 
од полазне тачке. Предложени Европски оквир за национал-
не стратегије о интеграцији Рома почива на четири стуба - 
приступ образовању, радним местима, здравству и решавању 
стамбеног питања.
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Оснаживање социјалне димензије високог образовања

У високом образовању у Србији недовољно су заступљени млади људи из породица са ниским 
економским стандардом, млади људи из породица са ниским образовањем, сеоска популација, 

млади ромске националности, млади са инвалидитетом и млади из средњих стручних школа

ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ

	Партнерски региони
ТЕМПУС је програм Европске уније који помаже реформу 

и модернизацију високог образовања у партнерским земљама 
и један је од најстаријих и најуспешнијих програма сарадње ЕУ.

Програм помаже да образовни системи партнерских зе-
маља остваре ненаметнуто прихватање трендова развоја ви-
соког образовања ЕУ, који проистичу из Лисабонске агенде и 
Болоњског процеса, а финансира пројекте у којима учествују 
институције високог образовања из ЕУ и 26 партнерских зе-
маља.

Партнерски региони у ТЕМПУС програму су: Западни 
Балкан, Источна Европа и Централна Азија, Сeверна Африка и 
Средњи Исток. Тренутно се одвија ТЕМПУС IV - фаза програма 
чија је имплементација планирана за период 2007-2013.
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Највећи део средстава, обезбеђених споразумом који 
су недавно потписали шеф Делегације Европске уније 
Венсан Дежер и директорка Аустријске развојне аген-
ције Бригит Опингер Валсхофер, намењен је решавању 
проблема водоснабдевања у општини Велико Гра-

диште и реконструкцији Голубачке трвђаве, као и изградњи оби-
лазнице и тунела, чиме ће бити измештен пут који сада тврђаву 
дели на два дела.

Том приликом директорка Аустријске развојне агенције је 
истакла да је Дунав река која приближава државе и нагласила 
да је значајно што су Влада Србије и Европска унија препознале 
његов потенцијал. Споразум о помоћи дунавском подручју у Ср-
бији почеће да се спроводи у јулу, а за његову пуну примену биће 
потребно три године.

Будућност Србије је у развоју знања 
Непосредно пре тога, Европски комесар за регионалну по-

литику Јоханес Хан, у оквиру петодневне посете подунавским 
земљама, посетио је и Србију, управо на Међународни дан Ду-
нава, 29. јуна. Тема посете била је транснационална сарадња и 
промоција циљева Стратегије ЕУ за регион Дунава, која обухвата 
14 подунавских земаља.

Тада је и свечано отворена друга зграда Парка науке и тех-
нике Новосадског универзитета, а у пригодним говорима нагла-
шено да је будућност Србије и региона у развоју знања и нових 
технологија. Сусрет домаћих званичника са високим представ-
ником Европске комисије организован је истог дана на броду 
„Силвер стар“, који је у вечерњим часовима пловио од Београда до 
археолошког налазишта Виминацијум. У обраћању новинарима 
на броду, Хан је изразио наду да ће нова влада Србије пружити 
политичку подршку остваривању циљева Дунавске стратегије, 
као што су повећање обима теретног транспорта, развој инфра-
структуре и туризма, борба против поплава и побољшање услова 
пловидбе Дунавом, и нагласио да је за успех Стратегије неопход-
но учешће свих подунавских земаља.

Директорка Канцеларије за европске интеграције Републи-
ке Србије и национална координаторка за Дунавску стратегију, 
Милица Делевић, истакла је да учешће у спровођењу Дунавске 
стратегије Србији пружа велике развојне могућности, те да је за 

Србију изузетно значајно да је ЕУ препознала потребу да у Стра-
тегију укључи и оне земље које нису чланице Уније.

Главни изазови
Као још један важан догађај за развој подунавске регије тре-

ба поменути и Међународну конференцију „Спровођење Дунавс-
ке стратегије - изазови и перспективе”, коју су организовали Ев-
ропски покрет у Србији и Привредна комора Србије, уз подршку 
Фондације „Фридрих Еберт“.

На дневном реду скупа била су питања везана за коорди-
нацију имплементације Дунавске стратегије, значај малих и 
средњих предузећа и локалних заједница, као и улога међуна-
родних финансијских институција у спровођењу Стратегије, а 
представљена је и публикација Европског покрета „Водич кроз 
Дунавску стратегију“.

Конференцију су отворили председник Привредне коморе 
Србије Милош Бугарин, председник Европског покрета у Србији 
проф. др Властимир Матејић, директор Регионалне канцеларије 
Фондације у Београду “Фридрих Еберт” др Михаел Ерке и дирек-
торка Канцеларије за европске интеграције Милица Делевић, 
која је најавила други по реду Финансијски дијалог Дунава, који 
би требало да буде одржан до краја 2012. у Београду.

Представник Европске комисије Јохан Солгрубер истакао 
је да се имплементација Дунавске стратегије суочава са пет 
главних изазова: енергетским везама у региону и зависношћу 
од фосилних горива, координацијом изградње хидроелектрана, 
речном пловидбом, емиграцијом младих из региона и питањима 
везаним за безбедност и владавину закона. 

Заменик директора Канцеларије за европске интеграције 
Србије,  Огњен Мирић, нагласио је важност постојећег институ-
ционалног оквира за спровођења Стратегије, координације јав-
них и приватних извора финансирања и јасно дефинисаних при-
оритета у одабиру пројеката.

Као главне изазове у имплементацији Стратегије, нацио-
нална координаторка (НЦП) за Дунавску стратегију Словеније, 
Андреја Јерина, навела је политичку стабилност на националном 
нивоу, активно учешће земаља из региона, недвосмислен нацио-
нални мандат и одабир правих људи за прави посао, као што је 
нагласио и Огњен Мирић.

У развој подунавских општина у Србији биће 
уложено 19,5 милиона евра, од чега ће 18,5 
милиона бити издвојено из ИПА фондова 
Европске уније, а милион евра ће обезбедити 
Аустријска развојна агенција

Спровођење Дунавске стратегије

пловидба 
рЕКом  
Која спаја
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Када је све почело
На конференцији у Београду, одржаној 1948. године, седам 

подунавских земаља потписало је Споразум о режиму слободне 
пловидбе Дунавом (Београдски споразум). Овим споразумом ос-
нована је и Дунавска комисија, ради одржавања и побољшања 
услова пловидбе. Основна идеја Београдског споразума, пре-
цизирана у преамбули, јесте да се „омогући слободна пловидба 
Дунавом у складу са интересима и сувереним правима подунав-
ских држава“. Државе-чланице Дунавске комисије су: Аустрија, 
Бугарска, Хрватска, Немачка, Мађарска, Молдавија, Словачка, 
Румунија, Русија, Украјина и Србија.

Слив Дунава заузима површину од 817.000 квадратних ки-
лометара, од чега је у Србији око 10% или 82 хиљаде квадратних 
километара. Подручје слива протеже се од запада ка истоку, у 
дужини од 1690 километара, а од севера ка југу 820 километара. 
Хидрографску мрежу слива Дунава чини 120 притока, од којих 
се неке највеће уливају у Дунав на територији Србије: Сава, Дрина 
и Тиса. 

Као Коридор VII, Дунав представља важну саобраћајницу, 
посебно после отварања пловног пута Рајна-Мајна-Дунав (1992). 
Дунав повезује Црно море са индустријским центрима западне 
Европе и луком у Ротердаму. Теретним саобраћајем углавном 
се превозе неминералне и минералне сировине, гвожђе, бакар, 
чврста горива и житарице, а превезе се око 100 милиона тона 
робе годишње. У дунавском сливу налази се близу 100 комер-
цијалних лука, од којих је 11 у Србији. Иако доминира теретни, 
на Дунаву је присутан и путнички саобраћај, пре свега велики 
путнички речни бродови - крузери за превоз туриста. Поред тога, 
Дунав са својим притокама и мрежом канала има велики зна-
чај и за развој других привредних делатности - пољопривреда, 
производња електричне енергије, рибарство, грађевинарство, хе-
мијска и нафтна идустрија, рударство, итд. 

Веза између народа, али и  
јединствен доживљај

Дунав је друга река по дужини на европском континенту, по-
сле Волге - од његових 2850 километара, пловно је 2411, од чега 
свих 588 километара кроз Србију. 

Постоји више разлога који део Коридора VII, односно ток 
Дунава кроз Србију, чине јединственим доживљајем: Ђердап-
ска клисура - највећа и најлепша речна клисура у Европи, оазе 
недирнуте природе и два национална парка - Фрушка гора и 
Ђердап, низ од седам великих средњовековних тврђава, архео-
лошки локалитети попут Лепенског вира, Винче, Виминацијума 
и Трајанове табле, уживање у укусима традиционалне европске и 
оријенталне кухиње, богат избор вина која су била позната и у пе-
риоду римских императора и на бечком двору, и најзад, за многе 
на првом месту, разноликост предела и богатство обичаја српског 
становништва и припадника 17 националних мањина. 

Уз наведене постоји и много других разлога да се крене на 
крстарење Дунавом кроз Србију. Читаоцима „Послова“ преста-
вићемо само неке од њих.

Предели недирнуте природе 
Дунав улази у Србију на средини свог тока, на тромеђи 

Мађарске, Хрватске и Србије. Погранична зона од Бездана до Ба-
чке Паланке је пошумљена и из ње се улази у Батински теснац. 
На левој војвођанској обали може се видети чарда, на улазу у ру-
кавац Барачка и стара устава, а на улазу у Велики бачки канал 
- једна од првих бетонских устава у Европи, изграђена 1856. годи-

не. Када се плови бродом или чамцем из иностранства, прописи 
налажу да се пре посете чарди најпре пријави и обаве царинске 
формалности. Бродско пристаниште речне полиције, царина и 
Капетанија пристаништа Бездан налазе се на левој обали, 500 
метара низводно од чарде. Викенд насеље Барачка познато је по 
чардама у којима се кува чувени рибљи паприкаш. Најпогодније 
место за пристајање је рукавац Дунава, на 1426,1. километру. Ако 
се ту не пристане, и не оде до 25 километара удаљеног Сомбора, 
који је културни и индустријски центар Западнобачког округа, 
низводно од улаза у Велики бачки канал (1424,47 км), наилази се 
на мост подигнут у част велике Батинске битке из Другог свет-
ског рата. 

На путу од Бачке Паланке ка Челареву постоје Аварски гро-
бови, који су добро очувани и потичу из периода VIII и IX века. 
У Челареву је чувени Дворац породице Дунђерски, са енглеским 
парком и збирком стилског намештаја од барока до неокласи-
цизма. Између 1287. и 1276. километра налазе се Велика ада и 
Нештинска ада. Оштре речне кривине, велика острва обрасла 
шумом и обронци Фрушке горе у позадини један су од најлепших 
предела на Дунаву.

Петнаестак километара низводно, пружа се неодољив по-
глед  према бујној вегетација на левој обали, само понекад пре-
ма високој десној обали са пространим пољима. Следе земунска 
кула Гардош и обриси Калемегданске тврђаве, две упоришне та-
чке, симболи превласти на овом делу Дунава. 

Трагови из неолита и тврђаве 
Село Винча, надомак Београда, на десној обали Дунава, 

насупрот Панчеву, познато је по једном од најзначајнијих архе-
олошких налазишта у Европи. Професор Милоје Васић је 1908. 
године започео истраживање, током којег је на тој локацији уз 
обалу Дунава, на дубини од 10 метара, пронашао насеље из нео-
лита. Насеље је настало око 5500. године пре нове ере, док највећи 
број ископаних предмета потиче из периода од 5250. до 4250. го-
дине пре нове ере. Археолози сматрају да је насеље које је тада 
постојало на територији Винче представљало средиште цивили-
зације која се простирала од Карпата на северу, до Скопске котли-
не на југу, односно од реке Босне на западу, до Софијског поља 
на истоку (простор од око 200.000 квадратних километара). На 
преко 600 локација у овој области пронађени су предмети слични 
онима нађеним у Винчи, па се претпоставља да су све локације 
представљале део хомогене целине. По свом средишту, ова нео-
литска цивилизација добила је назив винчанска култура.

Планински теснац који почиње после великог Голубачког је-
зера (Дунав је овде широк око 6 километара), односно поред Голу-
бачке тврђаве, назива се Ђердапска клисура. То је највећа речна 
клисура у Европи. Ђердап се дели на две клисуре - Горњу и Доњу 
клисуру. Горња клисура обухвата Голубачку клисуру и Госпођин 
вир, док у Доњу клисуру спадају Казанска и Сипска клисура.

Када прође кроз прву брану, Дунав једним делом протиче 
кроз Кладово, пријатан амбијент, са неколико живописних бре-
жуљака и већих насеља, смештених уз обалу. Између две бра-
не на Дунаву је настало Друго ђердапско језеро, дугачко око 80 
километара, које се протеже од Караташа до Прахова, тачније од 
943. до 863,5. километра дунавског тока. На излазу из Ђердапске 
клисуре је древни градић, а наспрам њега, на супротној обали, 
смештен је румунски град Турн Северин, чије се бродогради-
лиште, са доковима и великим дизалицама, види веома добро са 
десне обале. 

СМЦ
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Сваки послодавац би волео да има запослене који су по-
уздани, марљиви, проактивни, потенцијални лидери, али 
и добри следбеници. Наравно, ово су идеалне особине 
које је лако дефинисати, али је тешко пронаћи запосленог 
који их све до једне поседује. Ако сада анализирате своје 

запослене, лако ћете издвојити најбоље. Међу таквима сигурно 
има и оних који не поседују већину наведених особина, али су у 
стању да изврше велики утицај на своје радно окружење.

Навешћемо осам главних квалитета који издвајају најбоље 
међу запосленима.

1. Игноришу опис свог посла
Што је мања компанија, то је важније да запослени „мисли 

својом главом“, а не да се по сваку цену само круто држи прави-
ла. Мора брзо да се прилагођава, мења приоритете и учини све 
што је потребно, без обзира на улогу и свој положај, за добробит 
своје компаније.

Када је у опасности посао са кључним купцем - клијентом, 
запослени са изузетним квалитетима би требало да направи ис-
корак у процесу рада, чак и када то није у опису његовог посла.

2. Они су ексцентрични
Најбољи међу запосленима су често другачији од осталих. 

Издвајају их особине које други немају. Компликовани су, поне-
кад не одају поштовање, често показују лично задовољство тиме 
што су другачији. Врло често су у стању да свој радни тим прет-
воре у мултиквалитетну екипу. То су људи који се не плаше да се 
разликују и који стално померају границе тако што мењају „ста-
тус кво“ новим идејама, свежим предлозима, како би унапредили 
начин рада.

3. Знају када треба да успоре
Необичност и ексцентричност су добре особине, али само док 

воде ка креативности. Када постану стресне, треба их зауставити 
накратко или успорити, односно запосленог привремено вратити 
у раван тима.

Изузетан запослени има свест о томе када је посао прева-
зишао могућност игре, када је ситуација крајње озбиљна и када 
нема места неопробаним иновацијама.

4. Јавно износе похвале
Свака похвала је добра. Похвала од стране шефа увек иза-

зива добар осећај. Похвала од стране члана тима такође прија, 
стимулише. Изузетни запослени препознају допринос других, па 
то и јавно износе пред читавим тимом, јер је тада и ефекат већи. 

5. Пружају подршку свом тиму 
Сви послодавци желе да помогну у решавању проблема 

својих запослених, пре свега због повећања ефикасности. Некада 
се такви проблеми лакше решавају после посла, у необавезном 
разговору са колегом. Изузетни запослени знају то да ураде на 

софистициран начин, да мотивишу и не повреде колегу. Осетљи-
во питање и проблеме у раду решавају на конструктиван начин, 
не износећи их пред целим тимом.

6. Говоре када други ћуте
Поједини запослени нерадо говоре на састанцима. Осетљива 

питања, као што су потенцијални откази, на пример, могу бити 
врло деликатна. Тада изузетан запослени треба да јавно изнесе 
могућности, јер улива поверење и његово мишљење има тежину 
- он иступа када други оклевају.

7. Желе да образложе туђе грешке
Потреба да образложе грешку је у ствари самомотивација, 

јер изузетни запослени поседују образовање, интелигенцију, та-
ленат и вештине које долазе до изражаја у критичним ситуација-
ма. Овакав запослени је вођен нечим дубљим од личне жеље да 
успе. 

8. Увек желе више
Неки људи никад нису задовољни, на позитиван начин, стал-

но делају са циљем да одређене ствари унапреде, поправе, про-
вере. Суштина је у томе да изузетни запослени прате процесе и 
увек траже начине да те процесе учине још бољим, не само зато 
што очекују да буду награђени, већ због тога што су способни да 
то учине.

ПОЗИТИВНЕ РАЗЛИКЕ
Најбољи међу запосленима су често другачији од осталих. Компликовани су, не плаше се своје 

посебности и стално померају границе новим идејама и свежим предлозима, како би унапредили 
начин рада

Праве речи за бољу 
радну биографију
Приликом писања биографије користе се разни глаголи и 

придеви којима истичемо своју креативност у раду, као и лич-
не квалитете, способности, могућности. Избор одређених речи 
може да утиче на коначну одлуку послодавца. Донедавно је 
веома популаран израз био „тимски рад“, који данас због честе 
употребе не говори ништа конкретно.

Шаблонско писање биографије може се показати погреш-
ним због превелике количине непотребних података, а оно на 
шта свакако треба обратити више пажње, јесу остварени успе-
си, а не сам опис послова које сте обављали. Заправо, говори се 
о истој ствари, али на другачији начин.

Добро размислите о својим квалитетима и правилно ода-
берите речи којима ћете описати своје способности, креатив-
ност, представити се у правом светлу и навести послодавца да 
вас позове на разговор.

Глаголи попут: освојити, прикупити, консолидовати, раз-
лучити, спровести, појачати, надмашити, утицати, иницирати, 
могу вашу биографију учинити јединственом и веома звучном. 
Не треба се слепо држати понуђених глагола, али могу бити од 
помоћи да дођете до речи која вас најбоље описује. Као и мно-
ге друге ствари, писање биографије подложно је променама. 
Сходно томе, још неки глаголи могу бити корисни: освежити, 
руководити, максимизовати, закупити, генерисати, удвостру-
чити, победити, убрзати...

Како препознати изузетно доброг радника
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Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Републике Србије”.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службеницима 
(“Сл. гласник РС”, бр. 79/05...104/09), члана 169 б став 1 Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. гласник 
РС”, бр. 80/02...2/12) и решења директора Пореске управе о 
попуњавању извршилачких радних места бр. 111-113/2012-05 од 
04.07.2012. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачких 

радних места

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство финансија-Пореска управа, Београд, Саве 
Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Нови Пазар

1. Виши порески инспектор 2 теренске 
контроле (р.м. бр. 508), Одсек за теренску 
контролу, Одељење за контролу, у звању: 
виши порески инспектор II
1 извршилац

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

Место рада: Нови Пазар, 28. новембра 80

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Нови Пазар

2. Аналитичко-порески послови наплате 
(р.м. бр. 520), Одсек за наплату, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, у звању: 
млађи порески инспектор
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне или 
економске науке или високо образовање из научне, односно стручне 
области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 
наука на студијама другог степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, положен државни стручни испит, радно искуство 
у струци од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Нови Пазар, 28. новембра 80

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Нови Пазар

3. Послови пријема и уноса пријава (р.м. 
бр. 537), Одсек за пореско рачуноводство, 
Одељење за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању: виши порески 
контролор
1 извршилац

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

Место рада: Нови Пазар, 28. новембра 80

Регионални центар Крагујевац, Експозитура Рашка

4. Порески рачуновођа 2 (р.м. бр. 617), у 
звању: порески инспектор II
1 извршилац

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

Место рада: Рашка, Предрага Вилимоновића 2

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Крушевац

5. Порески инспектор 1 теренске контроле 
(р.м. бр. 448), Одсек за теренску контролу, 
Одељење за теренску контролу, у звању: 
порески инспектор I
2 извршиoца

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

Место рада: Крушевац, Високог Стевана 2

Регионални центар Крагујевац, Експозитура Ариље

6. Послови пријема и уноса пријава (р.м. бр. 
622), у звању: виши порески контролор
1 извршилац

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

Место рада: Ариље, Трг Братства и јединства бб

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Краљево

7. Порезник-стручни сарадник у 
канцеларијској контроли (р.м. бр. 442), Одсек 
за канцеларијску контролу, Одељење за 
канцеларијску контролу, у звању: Порезник-
стручни сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; 
најмање 2 године радног искуства у струци, оспособљеност за 
рад на рачунару.

Место рада: Краљево, Цара Душана 41
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Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ћуприја

8. Виши порезник-стручни сарадник 
канцеларијске контроле (р.м. бр. 564), 
Група за канцеларијску контролу, Одсек за 
контролу, у звању: виши порезник-стручни 
сарадник
1 извршилац

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

Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ћуприја

9. Порески извршитељ (р.м. бр. 578), Група 
за наплату, Одсек за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању: порезник-стручни 
сарадник
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-
технолошких наука на студијама првог степена (основне академске 
студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до 3 године; положен државни стручни испит; најмање 
2 године радног искуства у струци, оспособљеност за рад на 
рачунару.

Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Ћуприја

10. Виши контролор-порески извршитељ (р.м. 
бр. 580), Група за наплату, Одсек за наплату 
и пореско рачуноводство у звању: виши 
порески контролор
1 извршилац

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

Место рада: Ћуприја, 13. октобра 7

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Врњачка 
Бања

11. Аналитичко-порески послови 
канцеларијске контроле (р.м. бр. 563), 
Група за канцеларијску контролу, Одсек за 
контролу, у звању: млађи порески инспектор
1 извршилац

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

Место рада: Врњачка Бања, Крушевачка 17а

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Трстеник

12. Послови писарнице (р.м. бр. 602), Група за 
људске и материјалне ресурсе, у звању: виши 
порески референт
1 извршилац

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

Место рада: Трстеник, Цара Душана 2

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Свилајнац

13. Руководилац групе (р.м. бр. 559), Група за 
канцеларијску контролу, Одсек за контролу, у 
звању: порески инспектор I
1 извршилац

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

Место рада: Свилајнац, Светог Саве 102

Регионални центар Крагујевац, Филијала Ц Свилајнац

14. Порески инспектор наплате (р.м. бр. 575), 
Група за наплату, Одсек за наплату и пореско 
рачуноводство, у звању: порески инспектор
1 извршилац

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке или високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-
технолошких наука на студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Свилајнац, Светог Саве 102

Регионални центар Крагујевац, Филијала Б Параћин

15. Послови обраде захтева 1 (р.м. бр. 536), 
Одсек за пореско рачуноводство, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, у звању: 
порески контролор
1 извршилац

УСЛОВИ: ССС-друштвеног, природног или техничког смера, 
радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни 
стручни испит, оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Параћин, Светог Саве бб

Регионални центар Крагујевац, Филијала А Крагујевац

16. Порески инспектор 2 теренске контроле 
(р.м. бр. 449), Одсек за теренску контролу, 
Одељење за теренску контролу, у звању: 
порески инспектор II
1 извршилац
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области правне 
или економске науке на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, 
оспособљеност за рад на рачунару.

Место рада: Крагујевац, 27. марта 14.

ЗА СВА РАДНА МЕСТА У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ПРОВЕРАВА 
СЕ: познавање Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији и Закона о општем управном поступку-усмено и 
познавање рада на рачунару-практичним радом на рачунару.

III Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија-Пореска управа, Регионални центар 
Крагујевац, Крагујевац, 27. марта 14, са назнаком: “За јавни 
конкурс”.

IV Лице за обавештења:
Јелена Ракићевић Минић, број тел. 034/336-377.

V ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА:

Услови за рад на свим радним местима: држављанство 
Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.

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

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном 

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

рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 

спрема;
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 

државном стручном испиту за рад у државним органима, 
односно оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном правосудном испиту;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци;

- оригинал или оверена копија уверења МУП-а да кандидат 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

- оригинал или оверена копија доказа да учеснику конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа-за кандидате који 
су радили у државном органу.

О месту, дану и времену када ће се спровести изборни поступак 
са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су поднети сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, кандидати ће бити благовремено 
обавештени.

Напомене:
За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. 
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу 
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Кандидати који конкуришу на више радних места подносе 
појединачне пријаве за свако радно место у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражена документа. Пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве биће одбачене.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ  
позивни центар
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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

970

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 
мЛаДеновац 
управа граДСке 
општине мЛаДеновац
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Приправник
на одређено време до 12 месеци, у 
Управи Градске општине Младеновац
4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови које кандидат 
треба да испуњава сходно чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима: 
да је држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену спо-
собност и да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које 
га чини неподобним за обављање посло-
ва у државном органу. Посебни услови: 
ВСС-VII/1 степен стручне спреме, високо 
образовање на студијама другог степена, 
односно основним студијама у трајању 
од најмање четири године (област: еко-
номија, право), без радног искуства-при-
правник. Пријаве са потребним доказима 
подносе се Управи Градске општине Мла-
деновац, Јанка Катића 6, Младеновац, у 
року од 8 дана од дана објављивања огла-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

граДСка општина Стари 
граД - управа граДСке 
општине
11000 Београд, Македонска 42
тел. 011/3300-551

Пословни секретар у Одсеку за 
послове Већа и председника 
Градске општине-приправник
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: виша или висока стручна спре-
ма у трогодишњем трајању (180 ЕДБ бодо-
ва), без радног стажа или са радним ста-
жом краћим од 12 месеци; да је кандидат 
држављанин РС; да је пунолетан; да има 
општу здравствену способност; да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. 
Пријаве са потребним доказима подносе се 
начелнику Управе Градске општине Стари 
град, на наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. О пријавама 
ће се одлучити у року од 15 дана од дана 
истека рока оглашавања. Контакт теле-
фон: 011/3300-551.

гњиланЕ

општина витина
38263 Врбовац-Витина

Технички секретар у Месној 
заједници Клокот

УСЛОВИ: средња стручна спрема, друштве-
ног смера. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да доставе доказ о испуњавању 
посебног услова (оверену фотокопију 
дипломе), као и доказ о испуњавању опш-
тих услова за рад у државним органима: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, доказ да нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Изабрани кандидат обавезан је да пре 
заснивања радног односа приложи и доказ 
да има општу здравствену способност.

Референт за обрачун зарада и 
благајник
за рад у Врбовцу

УСЛОВИ: средња стручна спрема, економ-
ски смер. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да доставе доказ о испуњавању 
посебног услова (оверену фотокопију 
дипломе), као и доказ о испуњавању опш-
тих услова за рад у државним органима: 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, доказ да нису осуђи-
вани за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном орга-
ну. Изабрани кандидат обавезан је да пре 
заснивања радног односа приложи и доказ 
да има општу здравствену способност.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу: Општинска 
управа Витина-Врбовац, 38263 Врбовац 
или доставити лично, сваког радног дана, 
у просторијама Општине Витина, у време-
ну од 08,00 до 14,00 часова.

проКУпљЕ

миниСтарСтво 
унутрашњиХ поСЛова 
поЛицијСка управа 
у прокупљу
18400 Прокупље, Таткова 4
тел. 027/324-499

Одржавање хигијене у 
полицијској станици у 
Куршумлији

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмо-
годишња школа. Поред наведених услова, 
кандидати морају испуњавати и услове из 

чл. 45 став 1 Закона о државним служ-
беницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/2005, 
81/2005, 83/2005, 64/07, 67/07, 116/08, 
104/09) и чл. 110 Закона о полицији („Сл. 
гласник РС“, бр. 101/05, 63/09 и 92/11). 
Уз пријаву на оглас кандидати прилажу: 
молбу са биографијом, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми, уверење основног и 
вишег суда да се против кандидата не води 
кривични поступак за дела која се гоне по 
службеној дужности, оверену фотокопију 
радне књижице, уверење о општој здрав-
ственој способности, извод из матичне 
књиге венчаних (за особе женског пола 
које су закључиле брак), фотографију. 
Пријаве на оглас кандидати могу подне-
ти преко писарнице Полицијске управе у 
Прокупљу, Таткова 4. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику РС“. Контакт теле-
фон за додатна обавештења: 027/324-499. 
Лице за контакт: начелник Одељења за 
логистику, самостални инспектор Владан 
Дробњаковић.

сУбоТиЦ а

Допуна ДеЛа огЛаСа 
граД СуБотица 
граДСка управа 
Секретаријат за општу 
управу и зајеДниЧке 
поСЛове 
СЛуЖБа за пропиСе, 
јавне наБавке и 
опште поСЛове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Оглас објављен 11.07.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: секретар Секретаријата 
за локални економски развој, при-
вреду, пољопривреду, комуналне 
послове и заштиту животне средине, 
допуњује се у делу услови и гласи: 
VII степен стручне спреме, економ-
ског, правног, природно-математич-
ког, билошког или техничког смера, 
најмање 5 година радног искуства 
у струци, положен стручни испит. 
Оглас са гореизвршеном изменом је 
отворен 8 дана од дана објављивања. 
Остали текст огласа је непромењен.

www.nsz.gov.rs

ВАшА  
ПРАВА АДРЕСА:
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ЗрЕњанин

општина Житиште 
општинСка управа
23210 Житиште, Цара Душана 15
тел. 023/821-306, лок. 113

Послови писарнице и архиве

УСЛОВИ: Посебни услови: VII/1 степен 
стручне спреме, правни факултет, поло-
жен стручни испит за раднике државног 
органа, оспособљеност за рад на рачуна-
рима (Wоrd, Еxcel) и 1 година радног иску-
ства. Кандидат треба да испуњава следеће 
опште услове, прописане чл. 6 Закона о 
радним односима у државним органима: 
да је држављанин Републике Србије, да 
је пунолетан, да има општу здравствену 
способност, да није осуђиван за кривично 
дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да испуња-
ва друге услове утврђене законом, дру-
гим прописима или актом о систематиза-
цији радних места у органу. Уз пријаву на 
оглас доставити: доказ о школској спре-
ми, уверење о држављанству, уверење о 
општој здравственој способности (лекар-
ско уверење), уверење да кандидат није 
под истрагом, односно кажњаван, извод 
из матичне књиге рођених, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном 
испиту за рад у државном органу, доказ о 
оспособљености за рад на рачунару, доказ 
о радном искуству (оверена фотокопија 
радне књижице). Пријаве са документа-
цијом достављају се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас“ 
и назнаком радног места за које се подно-
си пријава. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

 Трговина и услуге

„BALKAN јоBS“ Dоо
11000 Београд, Омладинска 11а
тел. 011/3670-264
e-mail: poslovi@balkanjоbs.net

Манипулативни радник
30 извршилаца

Опис радног места: рад на утовару и исто-
вару робе; манипулација робом у скла-
дишту; обављање складишних операција 
кроз рад са РФ терминалима; врши друге 
послове са робом који утичу на промену 
стања робе на излазу у односу на стање 
робе на улазу у складиште (комисиони-
рање робе, декларисање); придржавање и 
спровођење одредби процедура Друштва; 
задужен је за обезбеђење квалитета и 
квантитета робе у складишту у којем ради; 
поштовање и спровођење инструкција 
добијених од претпостављених; одржа-
ва хигијену складишне опреме и објека-
та; вршење и других послова по налогу 
складиштара, руководиоца складишта, 
односно директора сектора складишта.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ; радно време: 8 сати, 
могућ сменски рад; зарада запослених 
нето: 25.000-30.000 динара.

Аутомеханичар
30 извршилаца

Опис радног места: врши преглед и одржа-
вање механичких склопова на возилима; 
обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, радно искуство 2 
године; радно време: 8 сати, могућ смен-
ски рад; зарада запослених нето: 25.000-
30.000 динара.

Референт одељења царинског 
посредовања
30 извршилаца

Опис радног места: извршава и води 
послове са клијентима за које је задужен 
одлуком Кеy аccоunt menager-а; сарађује 
са колегама из осталих одељења у циљу 
унапређења пословања и бољег инфо-
рмисања; контролише дуговања и потра-
живања за трошкове у оквиру свог дело-
вања; даје налоге осталим одељењима 
у циљу решавања додељених послова; 
врши обрачун трошкова за извршене услу-
ге; придржава се прописаних процедура.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 2 
године; познавање рада на рачунару; рад-
но време: 8 сати, могућ сменски рад; зара-
да запослених нето: 30.000-40.000 динара.

Возач у транспортном одељењу
30 извршилаца

Опис радног места: извршава налоге и 
упутства добијена од надлежних рефере-

ната; контролише исправност докумена-
та која прате робу (ЦМР, цар. документа, 
дозволе...) и одговара за њу; по пријему 
робе одговара за њен квалитет и кванти-
тет, током транспорта до места истовара; 
води рачуна о средству које дужи, правил-
но га употребљава, обавештава референ-
та транспортног одељења и референта 
одржавања о евентуалним недостацима и 
предлаже поправке; води рачуна о рокови-
ма важења своје и документације за вози-
ло и обавештава руководиоца одељења о 
потреби продужавања истих, 15 дана пре 
истека; придржава се важећих саобраћај-
них правила и прописа за територију кроз 
коју пролази; уредно и правилно попуња-
ва путни налог, транспортне дозволе; оба-
везно чува све рачуне са туре и прилаже 
их приликом раздужења; врши обрачун 
трошкова по путном налогу; придржава се 
прописаних процедура.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, возачка дозвола „Б 
и Ц“ категорије; радно искуство 2 године; 
радно време: 8 сати, могућ сменски рад; 
зарада запослених нето: 30.000-40.000 
динара.

Возач у општем одељењу 
дистрибуције
30 извршилаца

Опис радног места: извршава налоге и 
упутства добијена од надлежних рефере-
ната; возач је материјално одговоран за 
возило којим управља, да приликом прије-
ма робе за развоз присуствује утовару и 
да својим потписом на документу потврди 
да се количине (пакети) које су утоварене 
слажу са наведеним количинама у доку-
менту, да одржава спољну и унутрашњу 
чистоћу возила, да води рачуна о техничкој 
исправности возила и да све евентуално 
уочене недостатке пријави координатору 
одржавања возног парка ради отклањања 
истих, да благовремено обави периодич-
ни лекарски преглед, а по налогу и упуту 
непосредног руководиоца одговоран је за 
робу на развозу од момента пријема робе 
до њене предаје, контролише исправност 
докумената која прате робу (ЦМР, отпрем-
нице, цар. документа...) и одговара за њу; 
по пријему робе одговара за квалитет и 
квантитет, током транспорта, све до исто-
вара; води рачуна о средству које дужи, 
правилно га употребљава, обавештава 
директора техничког сектора о евентуал-
ним недостацима и предлаже поправке; 
води рачуна о роковима важења своје 
и документације за возило и обавешта-
ва шефа службе о потреби продужавања 
истих, 15 дана пре истека; придржава се 
важећих саобраћајних правила и прописа; 
уредно и правилно попуњава путни налог; 
обавезно чува све рачуне са туре и прила-
же их приликом раздужења; врши обрачун 
трошкова по путном налогу; придржава се 
прописаних процедура у сектору.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, возачка дозвола „Б 
и Ц“ категорије; радно искуство 2 године; 
радно време: 8 сати, могућ сменски рад; 
зарада запослених нето: 25.000-30.000 
динара.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа / Трговина и услуге
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Царински референт
30 извршилаца

Опис радног места: присуствује и оба-
вља преглед царинске робе на царинским 
испоставама и у приватном царинском 
складишту; извршава налоге руководио-
ца пословнице и одговара за исправност 
исте; обавештава шефа пословнице о свим 
информацијама везаним за ток царињења 
робе, о евентуалним недостацима, вишко-
вима, оштећењима робе која је предмет 
царињења.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 2 
године; познавање рада на рачунару; рад-
но време: 8 сати, могућ сменски рад; зара-
да запослених нето: 35.000-40.000 динара.

Диспечер контролор 
међународног транспорта
30 извршилаца

Опис радног места: задужује и разду-
жује возаче у међународном транспорту 
(транспортним дозволама, новцем, тахо 
листовима, ЦМР-овима, боновима...), у 
складу са одобрењем менаџера међуна-
родног транспорта; прати промену трош-
кова транспорта у земљи и иностранству; 
предлаже директору сектора мере за 
смањење трошкова транспорта; контроли-
ше обрачун трошкова и приложене рачуне 
од стране возача и обавештава руководи-
оца међународног транспорта о евенту-
алним неправилностима и одступањима 
од процедура; припрема и прати разду-
жење дозвола, ЦЕМТ-ова, сертификата 
за возила и ради друге послове везане за 
министарство које је задужено за друмски 
транспорт; припрема и прати раздужење 
ТIR Carnet-а у ПКС; врши набавку канцела-
ријског материјала и опреме за одељење 
међународног транспорта; фактурише 
услуге међународног транспорта и органи-
зације међународног транспорта; придр-
жава се прописаних процедура у сектору.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 
2 године; познавање рада на рачунару; 
енглески језик-виши ниво; радно време: 8 
сати, могућ сменски рад; зарада запосле-
них нето: 25.000-30.000 динара.

Ликвидатор
30 извршилаца

Опис радног места: врши проверу улазних 
фактура и ажурирање наплате и плаћања 
према изводима пословних банака; врши 
благајничке послове и води дневник бла-
гајне; прати законске прописе у оквиру 
свог деловања; врши израду излазних 
фактура и организује слање документа-
ције на основу налога добијених из рефе-
рената свих сектора.

УСЛОВИ: минимум ССС; радно искуство 
2 године; познавање рада на рачунару; 
знање енглеског језика-средњи ниво; рад-
но време: 8 сати, могућ сменски рад; зара-
да запослених нето: 25.000-30.000 динара.

Виљушкариста у хладњачи
30 извршилаца

Опис радног места: рад на средствима 
унутрашњег транспорта; манипулација 
робом у складишту; обављање складиш-
них операција кроз рад са РФ терминали-
ма; врши друге послове са робе који утичу 
на промену стања робе на излазу у одно-
су на стање робе на улазу у складиште 
(комисионирање робе, декларисање); 
придржавање и спровођење одредби про-
цедура Друштва; одржава хигијену скла-
дишне опреме и објеката; задужен је за 
обезбеђење квалитета и квантитета робе 
у складишту у којем ради; поштовање и 
спровођење инструкција добијених од 
претпостављених; поштовање прописаних 
процедура и распореда рада у хладњачи; 
вршење и других послова по налогу скла-
диштара, менаџера складишта, односно 
директора сектора складишта.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ, радно искуство 2 
године; возачка дозвола „Б“ категорије; 
радно време: 8 сати, могућ сменски рад; 
зарада запослених нето: 35.000-40.000 
динара.

Административни радник у 
банци
30 извршилаца

Опис радног места: управљање обрасцима 
и извештајима; анализирање статистичких 
података и других извештаја везано за све 
аспекте пословања; показивање иниција-
тиве, позитивног става и квалитетних пер-
форманси у раду; обављање осталих зада-
така по налогу надређеног.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 
2 године; познавање рада на рачунару; 
енглески језик-виши ниво; радно време: 8 
сати, могућ сменски рад; зарада запосле-
них нето: 25.000-30.000 динара.

Рецепциониста
30 извршилаца

Опис радног места: пријем, давање инфор-
мација и усмеравање клијената; преузи-
мање, распоређивање и слање интерне 
и екстерне поште; завођење поште; орга-
низовање ванредних курира по Београ-
ду; организовање ванредних курира за 
иностранство (Fedex); вођење деловодне 
књиге свих докумената за која постоји 
доказ да су примљена (документа посла-
та са повратницом и документа примље-
на уз потпис); послуживање клијената 
током састанака са директорима; преузи-
мање позива директора сектора за посло-
ве са становништвом и директора сектора 
за послове са привредом када они нису у 
могућности; ажурирање и прослеђивање 
приспелих часописа; сређивање и одр-
жавање кухиње и наручивање залиха; 
поштовање норми из области безбедности 
информација дефинисаних у документима 
банке; извршавање осталих конкретних 
послова по налогу директно надређеног.

УСЛОВИ: ССС, радно искуство 2 године; 
познавање рада на рачунару; енглески 
језик-виши ниво; радно време: 8 сати, 
могућ сменски рад; зарада запослених 
нето: 25.000-30.000 динара.

Магационер
30 извршилаца

Опис радног места: пријем и истовар 
робе у магацину и припрема за одвајање; 
одвајање примљене робе према врсти и 
категорији и сладиштење у одговарајући 
магацински простор; манипулација робом 
у магацину и складиштење без оштећења; 
тачно и прецизно одвајање робе; пошто-
вање ФИФО правила; отпремање робе у 
возила према спецификацији поруџбине 
за доставу; пописивање робе у оквиру 
редовних и ванредних пописа; извешта-
вање непосредног руководиоца о текућем 
пословању магацина, пријему и испору-
ци робе; ради и друге послове по налогу 
шефа магацина галантерије.

УСЛОВИ: ССС, НК, КВ; радно време: 8 сати, 
могућ сменски рад; зарада запослених 
нето: 25.000-30.000 динара.

Оператер на бетонским базама-
ХИТНО
30 извршилаца

Опис радног места: управљање техно-
лошким процесом производње бетона; 
одговоран за производњу бетона сходно 
датим рецептурама; администрира проце-
сима производње у САП/Дорнер; обрада 
налога за утовар; дневна координација са 
осталим секторима Холцим Србија; залихе 
материјала; одговорност за стање залиха 
материјала; пријем количина свих компо-
нената бетона (агрегат, цемент, адитиви); 
преглед (контрола) квалитета материјала; 
учествовање у пописима залиха; управља 
утоваривачем; одржавање, прегледи, одр-
жавање опреме и утоваривача у исправ-
ном и уредном стању; дневни преглед 
бетоњерке, пријава уочених недостатака и 
одржавање уредности бетоњерке; помаже 
при отклањању кварова на погону.

УСЛОВИ: минимум ССС, радно искуство 
2 године; познавање рада на рачунару; 
енглески језик-виши ниво; радно време: 8 
сати, могућ сменски рад; зарада запосле-
них нето: 25.000-30.000 динара.

Пословна секретарица
30 извршилаца

Опис радног места: секретарски послови 
(примање телефонских позива); архиви-
рање и обрада документације; организа-
ција и координација пословних процеса; 
кореспонденција; утврђивање распореда 
радног времена послодавца, уређивање 
пословне документације; сређивање 
поште, као и осталих материјала; евиден-
тирање рада запослених; остали секретар-
ски послови.

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: минимум ССС; радно искуство 
2 године; познавање рада на рачунару; 
енглески језик-виши ниво; радно време: 8 
сати, могућ сменски рад; зарада запосле-
них нето: 25.000-30.000 динара.

Агент у продаји осигурања
50 извршилаца

Опис радног места: развијање и 
унапређење продаје свих производа осигу-
рања у региону; придобијање нових клије-
ната и одржавање односа са постојећим; 
наплата сачињених понуда клијентима; 
плански, синхронизован и организован 
рад у тиму; доследно испуњавање план-
ских и преузетих обавеза; праћење рада 
конкуренције.

Нудимо вам: радни однос у успешној 
интернационалној компанији, лидеру у 
пословима животних осигурања; тренинг 
и обуку, свакодневно усавршавање и сти-
цање нових знања и вештина; загаранто-
вану зараду са адекватним вредновањем 
рада и резултата рада; добро организова-
но радно окружење.

УСЛОВИ: минимум ССС, познавање рада 
на рачунару; енглески језик-средњи ниво; 
радно време: 8 сати, могућ сменски рад; 
зарада запослених нето: 25.000-30.000 
динара.

Општи услов за све наведене позиције-
место рада: Београд и остала места/градо-
ви на подручју Републике Србије. Заинте-
ресовани кандидати треба да доставе CV 
на наведену мејл адресу или да се јаве на 
наведени број телефона.

„зиДине“ Доо
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 187
тел. 065/318-52-40

Касир-трговац
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без 
обзира на смер, радно искуство на каси 3 
месеца. Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

„арт иваЛ“ 
преДузеЋе за произвоДњу, 
трговину и уСЛуге
11283 Земун, Аутопут 20
тел. 011/2608-300
e-mail: аrt-ival@eunet.rs
www.аrtival.cо.rs

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VI и VII степен стручне спреме, 
без обзира на струку; познавање економ-
ско-финансијских послова; најмање три 
године рада на пословима шефа рачу-
новодства; поседовање лиценце. Радну 
биографију искључиво слати на e-mail: 
аrt-ival@eunet.rs или поштом на горенаве-
дену адресу. Кандидати који буду послали 
своју биографију биће контактирани. Ради 
добијања детаљнијих информација кон-
тактирати Валентину Пауновић, на број 
тел. 011/2608-300.

„поСЛовни СиСтем Фто“ 
Доо
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 46
тел. 011/3193-624, 064/2089-511

Службеник школског 
обезбеђења
на одређено време од 10 месеци
30 извршилаца

УСЛОВИ: од III до VII степена стручне 
спреме, без обзира на занимање; серти-
фикат из ЗОП-а (курс из заштите од пожа-
ра); знање енглеског језика на почетном 
нивоу; пожељан сертификат из превенције 
и спречавања насиља; да кандидат није 
кажњаван или осуђиван. Радне биогра-
фије доставити на е-mail: poslovnisistem.
fto@gmail.com; позвати на бројеве теле-
фона: 011/3193-624, 064/2089-511; јавити 
се у просторије послодавца: Гоце Делчева 
46, Нови Београд, у времену од 08,00 до 
16,00 часова. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања огласа.

„WаTCHOUT SECURITY“ Dоо
34000 Крагујевац
Краља Александра I Карађорђевића 132
e-mail: ws.founder@gmail.com

Агент продаје
на одређено време до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без 
обзира на занимање; радно искуство на 
пословима продаје и комерцијале најмање 
6 месеци; поседовање возачке дозволе 
„Б“ категорије; знање рада на рачунару 
и знање енглеског језика-почетни ниво. 
Заинтересована лица CV треба искључиво 
да шаљу на e-mail: ws.founder@gmail.com, 
најкасније до 31.07.2012. године.

SUR „NS WURST“
21000 Нови Сад, Максима Горког 1

Кувар, роштиљ мајстор
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме 
у наведеном занимању.

„METALIFE“ аDо
11000 Београд
Омладинских бригада 88
e-mail: petar.visnjevcanin@gmail.com

Сарадник у продаји животних 
осигурања
за рад у Новом Саду
20 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/1, IV или III степен 
стручне спреме у било ком занимању. 
Пријаве слати мејлом са радном биогра-
фијом. Рок за пријављивање је 15 дана.

SUR BIFE „еX 021“
21000 Нови Сад
Народног фронта 2а

Конобар
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
у наведеном занимању; 6 месеци радног 
искуства, предвиђен је пробни рад 1 месец.

Dоо „аUTO-LIKACOMMERCE“
21000 Нови Сад, Вршачка 63
e-mail: autolikacommerce@gmail.com

Инструктор вожње
на одређено време

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, 
инструктор вожње; положен возачки испит 
„Б“ и „Ц“ категорије; поседовање лиценце 
за инструктора вожње; положена обука за 
инструктора вожње. Пријаве слати мејлом.

„Фриго-ДеЛта“ Доо
21000 Нови Сад
Радоја Домановића 62а
тел. 021/4770-656
e-mail: frigodelta@оpen.telekom.rs

Електричар за расхладне и 
термичке уређаје
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
у наведеном занимању; положен возач-
ки испит „Б“ категорије, 3 месеца радног 
искуства, предвиђен је пробни рад 10 
дана.

Модеран јавни сервис
Брз и ефикасан 

одговор  
на захтеве клијената
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„оVER DRIVE“ Dоо
11000 Београд, Калемарска 10а
тел. 065/4077-000
e-mail: markovicdusan90@hotmail.com

Технички преглед возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спре-
ме, аутомеханичар, саобраћајни техничар, 
радно искуство 1 година на било којим 
пословима. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на број тел. 065/4077-000. 
Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та.

Dоо „MARK-TRADE-Cо“
21000 Нови Сад
Ђорђа Јовановића 12
e-mail: оffice@mtco.rs

Возач камиона-кипера
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме 
у наведеном занимању; положен возачки 
испит за „Ц“ и „Е“ категорију; 2 године рад-
ног искуства. Оглас је отворен до попуне 
радних места.

Сзур „три у јеДан“
34000 Крагујевац
Светозара Марковића 91/л2
тел. 034/344-976, 069/1819-275

Женско-мушки фризер и 
надоградња ноктију

УСЛОВИ: средња стручна спрема-фризер 
или завршен курс за фризера; завршен 
курс за маникира и надоградњу ноктију; 
радно искуство: једна година; предност 
имају припаднице ромске националности. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

риБарница „анеСта“
11000 Београд
Палилулска пијаца, лок. 7
тел. 011/3347-463, 063/7546-065

Радник на роштиљу у 
рибарници

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спре-
ме у било ком занимању.

„GRAFOCARD“ Dоо
11070 Нови Београд
Тошин бунар 166/2
тел. 011/319-18-31

Радник у припреми за штампу

УСЛОВИ: VI, V или IV степен стручне спре-
ме, графичке струке, познавање основа 
штампе, знање енглеског језика (виши 
ниво), искуство у раду са програмима за 
штампу и припрему (Corel, AI, Photoshop), 
пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на 
е-mail: info@grafocard.co.rs.

„СуДЛуФт“ Доо
Гроцка, Трговачка 45е
тел. 064/1683-914
e-mail: sudluftbgd@gmail.com

Приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипл. електроинжењер, без радног иску-
ства, знање енглеског или немачког јези-
ка.

„MICROFINANCE GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 11а/16
тел. 011/6300-326

Администратор у књиговодству
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, финан-
сијског смера, радно искуство 3 године, 
познавање рада на рачунару, познавање 
рада у програму Пантеон, знање енглеског 
језика (средњи ниво), пробни рад 4 месе-
ца. Пријаве слати на е-mail: z.vukailovic@
microfinancegroup.rs, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

иСправка конкурСа 
„СуДЛуФт“ Доо
Гроцка, Трговачка 45е

Конкурс објављен 11.07.2012. године 
у публикацији „Послови“, исправља 
се у делу који се односи на број теле-
фона, и треба да стоји: 064/1683-914.

СаЛон Лепоте „Bе FANCY“
11000 Београд, Бранкова 24
тел. 060/5650-101

Козметичар, педикир, маникир
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III или IV степен стручне спре-
ме, са радним искуством. Конкурс је отво-
рен до попуне радних места.

„поСЛовни СиСтем Фто“ 
Доо
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 46
тел. 011/319-36-24, 064/208-95-11

Физичко-техничко обезбеђење
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у 
било ком занимању, руковање ватре-
ним оружјем, познавање рада на рачу-
нару, познавање енглеског језика 
(почетни ниво), стручни испит из проти-
впожарне заштите, радно искуство до 12 
месеци, пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати на наведену адресу или на е-mail: 
poslovnisistem.fto@gmail.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

Сзур аутопраоница 
„NET-WаSH“
24000 Суботица, Матије Гупца 90
тел. 063/512-812

Аутоперач

УСЛОВИ: I до III степен стручне спреме 
у било ком занимању, обавезна возачка 
дозвола „Б“ категорије, 6 месеци радног 
искуства у аутопраоници. Јавити се на број 
телефона: 063/512-812, Влатку Димитрио-
ском, најкасније до 25.07.2012. године.

„KONCERN FARMAKOM 
м.B. RETAIL GROUP“ Dоо
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 136 б
тел. 064/839-42-84

Продавац-месар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, месар, 
радно искуство 2 године, знање обраде и 
продаје меса и организација посла месаре, 
пробни рад 1 месец.

„NESTLE аDRIATIC FOODS“ Dоо
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 11а

Сортирач робе у магацину
на одређено време до 3 месеца
11 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у 
било ком занимању, познавање рада са 
РФ уређајима (сортирање робе у магаци-
ну), пожељно радно искуство на одвајању 
робе у магацину. Пријаве слати на е-mail: 
аndreja.djordjevic@adecco.com.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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„TRENKWаLDER“ Dоо
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 86
тел. 011/212-90-63

Помоћни и физички радник
на одређено време до 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, проб-
ни рад 1 месец. Пријаве слати на е-mail: 
b.vukasin@trenkwalder.com, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

„БетратранС“ Доо 
за транСпорт, ЛогиСтику, 
претовар и СкЛаДиштење
11080 Земун, Пазовачки пут 14-16
тел/факс: 011/2100-353, 2109-679

Неговатељица-медицинска 
сестра

УСЛОВИ: пожељан IV степен стручне спре-
ме, предност: медицинска школа. Посао 
подразумева негу, кување и спремање 
простора (стана), плата по договору, обез-
беђен смештај и социјално осигурање. Рок 
за подношење пријава је осам дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве слати 
на е-mail: оffice@betra.cо.rs или на горена-
ведену адресу. Заинтересовани кандидати 
све информације могу добити на бројеве 
телефона: 063/437-353 и 011/2100-353.

Сзр моДни ФризерСки 
СаЛон „пинк“
11000 Београд, Макензијева 69
тел. 011/3441-254, 065/5465-624
064/1489-453

Фризер за жене
на одређено време
2 извршиоца

Козметичар
на одређено време

УСЛОВИ: лице са искуством, без обзира 
на стручну спрему. Конкурс је отворен до 
попуне радних места.

ZEPTER INTERNACIONAL Dоо
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 117
тел. 061/3088-946

Комерцијалиста на терену
за Београд и околину-радни однос по 
уговору о делу
5 извршилаца

УСЛОВИ: од V до VII степена стручне спре-
ме, без обзира на занимање; знање рада 
на рачунару; предност имају кандидати са 
возачком дозволом „Б“ категорије. Заинте-
ресовани кандидати треба да се јаве пос-
лодавцу на број телефона: 061/3088-946. 
Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„БаЛкан интер ФеСт“ Доо
11000 Београд, Његошева 22
тел. 011/3826-211

Руководилац пословнице

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спре-
ме, виша или висока туристичка школа; 3 
године уписаног стажа у радну књижицу; 
искуство у раду у области ђачког тури-
зма; познавање тендерске документације; 
основна информатичка обука; енглески 
језик-средњи ниво. Рок за пријављивање 
је 30 дана од дана објављивања огласа.

„БеопЛан“ аД
11000 Београд, Пожешка 118
тел. 011/7556-000

Референт за финансијско-
књиговодствене послове
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VI степен, виша економска шко-
ла или VII степен, економски факултет. 
Документација коју је потребно доставити 
за пријаву на оглас: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рођених и уве-
рење да против кандидата није покрену-
та истрага. Рок за пријављивање је осам 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу: „Беоплан“, Тоше 
Јовановића 11, Београд.

„раЧуновоДСтвени 
инФорматор“ Доо
11000 Београд
Илије Стојадиновића 67/3
тел. 011/2310-603
е-mail: biljana.stankovic@racunovodstveni.rs
savo.radovanovic@racunovodstveni.rs

Књиговођа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; позна-
вање рада на рачунару, искуство за рад на 
рачуноводственим пословима (самостално 
свакодневно књижење, припрема образаца, 
обрачун плата и других накнада и доприно-
са, познавање и примена пореских приписа). 
Пријаве слати на е-mail: biljana.stankovic@
racunovodstveni.rs, контакт особа: Симона 
Никчевић, са назнаком: „За посао“. Пријаве 
послати до 25.07.2012. године.

„агро пЛуС“ Доо
25000 Сомбор, Вељка Мићуновића 16
тел. 025/420-416
e-mail: аgroplus@eunet.rs

Технички секретар
на одређено време, за рад у Светозар 
Милетићу

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, 
секретарица, пријем странака, закази-
вање разговора, административно-техни-
чки послови; основна информатичка обука 
(Windows, Wоrd, Еxcel, Еxplorer, Оutlook); 
енглески језик-средњи ниво; предност 
имају кандидати са радним искуством; 
радна биографија. Рок за пријаву је 7 
дана. Лице за контакт: Орлић Зорка.

„SVS-COMMERCE“ Dоо 
огранак ауто шкоЛа „пинк“
24000 Суботица, Матије Корвина 15
тел. 024/553-580, 064/2296-396

Административни радник

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у било 
ком занимању, основи рада на рачунару. 
Јавити се најкасније до 25.07.2012. годи-
не Радету Милошевићу, на горенаведене 
бројеве телефона, ради заказивања тер-
мина за разговор.

највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту

Трговина и услуге
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Доо „ангемити“
21420 Бач, Маршала Тита 53
е-mail: аngemiti.dоо@gmail.com

Извршилац за управљање и 
програмирање роботом
(PLC SIMENS S7 300-400)
за рад у Крагујевцу
10 извршилаца

УСЛОВИ: За наведено радно место пред-
виђено је занимање роботичар; позна-
вање енглеског и немачког језика; радно 
искуство 6 месеци; пробни рад 1 месец.

аД „имт“ 
у реСтруктурирању“
11070 Нови Београд
Земунска 26

Главни пројектант
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
машински факултет, дипломирани машин-
ски инжењер, смер производно машин-
ство, радно искуство 3 године у струци, 
познавање рада на рачунару.

Главни пројектант
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
машински факултет, дипломирани машин-
ски инжењер, смер моторна возила, рад-
но искуство 3 године у струци, познавање 
рада на рачунару.

Пројектант
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
машински факултет, дипломирани машин-
ски инжењер, смер производно машин-
ство, радно искуство 2 године у струци, 
познавање рада на рачунару.

Инжењер погона
на одређено време од 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 
машински факултет, дипломирани машин-
ски инжењер, смер производно машин-
ство, радно искуство 5 година у струци, 
познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве слати на наведену адре-
су или на е-mail: zorica.ј.kostic@imt.cо.rs.

национаЛна СЛуЖБа за 
запошљавање
11000 Београд, Краља Милутина 8

Послодавац: S.C. АLU METTAL GUSS SRL
Место рада: град Дета (близу Темишва-
ра), област Тiмiş, Румунија

Ливац
на одређено време (3 месеца), са 
могућношћу продужетка радног 
односа
15 извршилаца

Опис посла: припрема калупа за ливење.

УСЛОВИ: од I до IV степена, без обзира 
на врсту школе; минимум 2 године радног 
искуства на пословима ливења.

ОСТАЛО: Обезбеђен је смештај у граду 
Дети, где се налази фабрика; плата 300€ 
нето; обезбеђен један оброк дневно; 
дужина радног времена је 8 часова днев-
но, 40 часова недељно; рад је у сменама 
(укључује и ноћни рад); радно место је са 
повећаним ризиком; трошкове пута сносе 
сами кандидати (Србија-Румунија).

Потребна документација: радна био-
графија/CV на српском језику (било би 
пожељно и на енглеском језику), са адре-
сом и телефоном лица, као и подацима о 
траженом радном искуству.

Начин конкурисања: Радне биографије 
доставити поштом на адресу: Национал-
на служба за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, Дечанска 
8/V, 11000 Београд, са назнаком: „За кон-
курс: запошљавање у Румунији-ливци“.

Рок трајања конкурса: до 20.07.2012. годи-
не.

БоБан СтошиЋ пр 
агенција за управљање 
некретнинама
37000 Крушевац
Слободана Јовановића 8
е-mail: b.stosic@gmail.com

Дипломирани машински 
инжењер

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, 
возачка дозвола „Б“ категорије, основ-
на информатичка обука (Windows, Wоrd, 
Еxcel, Еxplorer, Оutlook), Proengineer, немач-
ки језик-почетни ниво, пробни рад 6 месе-
ци. Пријаве слати на наведену мејл адресу. 
Оглас је отворен до 12.08.2012. године.

HDL DESIGN HOUSE
11000 Београд, Голсвортијева 35
e-mail: jobs@hdl-dh.com

Јуниор верификациони 
инжењер
12 извршилаца

Опис посла: програмирање хардвера и 
кодовање.

Место рада: у седишту фирме-Београд и 
организационој јединици у Ћуприји (кан-
дидати ће бити ангажовани у складу са 
могућностима да прихвате место рада).

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електро-
технике, смерови електроника или рачу-
нарска техника; енглески језик-виши ниво; 
познавање програма UNIX, VHDL/VERILOG; 
минимум 1 година искуства рада у VHDL/
VERILOG програмима-предност приликом 
избора имаће кандидати са већим радним 
искуством (2 до 3 године). За кандидате 
са мањим радним искуством послодавац 
врши обуку/оспособљавање за рад.

ОСТАЛО: пуно радно време, од 09,00 
до 17,00 сати. Конкурс је отворен до 
10.08.2012. године. Заинтересовани кан-
дидати треба да доставе пријаве са био-
графијом на наведену мејл адресу. Лице за 
контакт: Јелена Богдановић.

„амига“ Доо
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-199

Дипломирани грађевински 
инжењер

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
смер нискоградња, са радним искуством 
на извођењу земљаних радова, радова на 
саобраћајницама, инфраструктури водово-
да и канализације, обавезна лиценца 410 
или 412 или 415, знање енглеског језика и 
возачка дозвола „Б“ категорије, извођење 
радова је на подручју Врања; радник се 
прима на одређено време 12 месеци, након 
тог рока могуће је заснивање сталног рад-
ног односа. Пријаве се подносе нa e-mail: 
оffice@amiga.rs или поштом на горенаве-
дену адресу. Све информације на бројеве 
телефона: 036/399-099, 399-199, 399-299. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

 Грађевинарство и индустрија
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„заСтава оруЖје“ аД
34000 Крагујевац, Косовска 4
тел. 034/323-191

Виши правни заступник
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани правник са положеним пра-
восудним испитом; до 35 година старо-
сти; пожељно је да кандидат има рад-
но искуство на пословима заступања. Уз 
пријаву на оглас доставити: биографију-
CV; фотокопију дипломе или уверења о 
стручној спреми (оверену); фотокопију 
потврде о положеном правосудном испиту 
(оверену); потврду о радном искуству на 
пословима заступања; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне књиге рође-
них и потврду надлежног органа да лице 
није осуђивано нити под истагом.

„амига“ Доо
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
тел. 036/399-199

Дипломирани инжењер 
технологије

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, смер 
антикорозивна заштита металних кон-
струкција, искључиво са радним искуством 
минимум 3 године, знањем енглеског јези-
ка и возачком дозволом „Б“ категорије. 
Радник се прима на одређено време 12 
месеци на месту помоћника, затим и руко-
водиоца радне јединице површинска заш-
тита. После тог рока могуће је заснивање 
сталног радног односа. Пријаве се подносе 
на e-mail: оffice@amiga.rs или поштом на 
горенаведену адресу. Све информације на 
бројеве телефона: 036/399-099, 399-199, 
399-299. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

атБ „Север“ Доо СуБотица
24000 Суботица, Магнетна поља 6
тел. 024/665-115, 665-119

Дипломирани 
електроинжењери, 
смер аутоматика и 
електроенергетика
заинтересовани за послове у 
електроинжењерингу у домену 
регулисаних електромоторних 
погона и управљања радом малих 
хидроелектрана

УСЛОВИ: захтева се знање енглеског јези-
ка као и познавање програмских пакета 
потребних за пројектовање производа и 
производње у области своје струке; канди-
дати са и без радног искуства.

Дипломирани 
електроинжењери, смер 
електроенергетика, 
заинтересовани за 
конструкцију великих 
електромотора

УСЛОВИ: потребно је знање енглеског 
језика као и познавање програмских паке-
та потребних за пројектовање производа и 
производње у области своје струке; канди-
дати могу бити и без радног искуства.

Дипломирани правници

УСЛОВИ: потребно је знање енглеског јези-
ка, као и активно коришћење PC (Windows, 
МS Wоrd, Еxcel и Интернет), пожељно - 
положен правосудни испит; кандидати 
могу бити и без радног искуства.

ОСТАЛО: АТБ „Север“ доо нуди могућ-
ност усавршавања у струци, напредовања 
у каријери и добре услове за рад. Прија-
ве са биографијом (CV) и фотокопијом 
дипломе доставити одмах, а најкасније до 
01.08.2012. године, на адресу: АТБ „Север“ 
доо, Суботица, Кадровски, правни и општи 
послови, 24000 Суботица, Магнетна поља 
6 или на е-mail: аnа.skenderovic@rs.аtb-
мotors.com. За ближе информације заин-
тересовани се могу јавити на бројеве теле-
фона: 024/665-115, 665-119.

    Mедицина
     и пољопривреда

Дом зДравља 
„нови БеограД“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до повратка 
одсутне запослене, на 3 месеца

УСЛОВИ: средња медицинска школа, смер 
гинеколошко-акушерска сестра-техничар, 
положен стручни испит. Пријаве са крат-
ком биографијом, адресом, контакт теле-
фоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност 
услова огласа предати преко Архиве Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3), на наведе-
ну адресу, са назнаком за које радно место 
се подноси пријава. Одлука о избору биће 
објављена на огласној табли поред собе 
Архиве, а изабрани кандидат биће лично 
обавештен телефонским путем.

општа БоЛница врБаС
21460 Врбас, Др Милана Чикића 4
тел. 021/7954-410

Лекар специјалиста 
неуропсихијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет; положен 
стручни испит; специјалиста психијатрије. 
Уз пријаву поднети: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној специјализацији и 
доставити на адресу Опште болнице, са 
назнаком: „Служби за опште и правне 
послове“.

Дом за Смештај и 
негу СтариХ Лица 
„Свети ђорђе“
11224 Врчин
Крагујевачки пут VII део бр. 9

Медицинска сестра-техничар
за рад у Дому за смештај и негу старих 
лица

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђе-
них законом, кандидати морају испуња-
вати и следеће услове: IV степен стручне 
спреме, завршена медицинска школа, без 
обзира на радно искуство. Заинтересова-
ни кандидати се могу јавити на број теле-
фона: 063/8251-327. Рок за пријаву је 15 
дана.
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Дом зДравља гроцка
Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова за засни-
вање радног односа утврђених законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове: завршена основна школа 
или средња стручна спрема. Уз кратку био-
графију поднети следећу документацију: 
диплому о завршеној школи; кратку био-
графију; фотокопију личне карте. Одлука 
о избору кандидата биће објављена на 
огласној табли Дома здравља, а информа-
ције се могу добити у Правно-кадровској 
служби Дома здравља. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве се подно-
се на адресу: Српско-грчког пријатељства 
17, Гроцка или непосредно у канцеларији 
писарнице Правне службе. Пријаве мимо 
означеног рока и без потпуне документа-
ције неће се узимати у разматрање.

„ФитомеДицина“ Доо
18000 Ниш, Ђуке Динић 31
тел. 018/520-755

Инжењер за заштиту биља

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спре-
ме, смер заштита биља (Виша школа у 
Прокупљу).

Пољопривредни инжењер 
ратарства, воћарства

УСЛОВИ: пољопривредни инжењер ратар-
ства, воћарства и сл, са завршеном спе-
цијализацијом заштите биља.

СпецијаЛна БоЛница за 
пСиХијатријСке БоЛеСти 
„ковин“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицинска сестра-техничар
на одређено време, најдуже до 12 
месеци

УСЛОВИ: завршена медицинска школа-
IV степен, без обзира на радно искуство, 
положен стручни испит. Кандидати су 
у обавези да доставе: пријаву са крат-
ком биографијом, фотокопију дипломе о 
завршеној медицинској школи, уверење 
о положеном стручном испиту. Пријаве 
са потребним доказима достављају се на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

зДравСтвени центар 
„аЛекСинац“
18220 Алексинац
Момчила Поповића 144
тел. 018/804-215

Аутомеханичар
за рад у Техничкој служби, на 
одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз 
пријаву доставити: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој школи-
образовни профил: аутомеханичар; потвр-
ду Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књи-
жице или потврда послодавца); биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

завоД за јавно зДравље
37000 Крушевац, Војводе Путника 2
тел. 037/422-951

Доктор медицине ради 
специјализације из 
микробиологије

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит. Кандидати морају 
да испуњавају и опште услове прописане 
законом. Пријаве са краћом биографијом 
и доказима о испуњавању услова доста-
вљају се на наведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања огласа. Одлука 
о избору донеће се у року од 30 дана од 
дана завршетка огласа.

Дом зДравља 
нови кнеЖевац
Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у 
наведеном занимању; положен стручни 
испит и лиценца за обављање послова. 
Молбе слати на горенаведену адресу. Рок 
за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

Дом зДравља 
„нови БеограД“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Психолог
на одређено време ради замене 
одсутног радника

УСЛОВИ: филозофски факултет, смер пси-
хологија, положен државни испит. Пријаве 
са кратком биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фотокопијама 
докумената којима се доказује испуње-
ност услова огласа предају се преко Архи-
ве Дома здравља (III спрат, соба бр. 3), 
на наведену адресу, са назнаком за које 
радно место се подноси пријава. Одлука 
о избору биће објављена на огласној таб-
ли поред собе Архиве, а изабрани канди-
дат биће лично обавештен телефонским 
путем.

завоД за јавно зДравље
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити име-
новано лице које поред општих услова 
прописаних законом испуњава и следеће 
посебне услове: I - a) да има високу школ-
ску спрему здравствене струке са специја-
лизацијом из гране медицине из делат-
ности Завода за јавно здравље и да има 
најмање пет година радног стажа у обла-
сти здравствене заштите или б) да има 
завршен правни или економски факул-
тет са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента на високошкол-
ској установи која има одобрење надлеж-
ног министарства Републике Србије и да 
има најмање пет година радног стажа у 
области здравствене заштите; II - да про-
тив њега није покренут кривични поступак 
за дело које га чини недостојним за оба-
вљање функције директора здравствене 
установе, односно да није правоснажном 
судском одлуком осуђено за кривично дело 
које га чини недостојним за обављање 
функције директора здравствене устано-
ве. Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи следећу документацију: радну био-
графију, доказ о стручној спреми, доказ 
о завршеној едукацији из области здрав-
ственог менаџмента (за кандидате под 
редним бројем I б), доказ о радном стажу 
у области здравствене заштите (потврда 
или оверена фотокопија радне књижице), 
извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ да против њега 
није покренут кривични поступак за дело 
које га чини недостојним за обављање 
функције директора здравствене устано-
ве, односно да није правоснажном судском 
одлуком осуђено за кривично дело које га 
чини недостојним за обављање функције 
директора, оверену изјаву да не постоји 
сукоб јавног и приватног интереса из чл. 

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла

Медицина и пољопривреда 
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130 став 6 Закона о здравственој заштити. 
Фотокопије докумената морају бити овере-
не, документација не старија од 6 месеци. 
Кандидати су дужни да уз пријаву доста-
ве програм рада и развоја Завода за јав-
но здравље Ваљево за период од четири 
године. Пријаве са доказима доставити на 
горенаведену адресу, са назнаком: „Kон-
курс за директора“.

универзитетСка 
ДеЧја кЛиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера, поло-
жен стручни испит, најмање шест месеци 
радног искуства на пословима медицинске 
сестре-техничара након положеног струч-
ног испита, пробни рад од 3 месеца.

Медицинска сестра-техничар
на одређено време по основу замене

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
педијатријског или општег смера, положен 
стручни испит, најмање шест месеци ста-
жа након положеног стручног испита.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти, на наведену адресу Клинике, са 
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре-техничара“, односно 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске 
сестре-техничара на одређено време по 
основу замене“. Приликом пријаве на кон-
курс кандидати су дужни да доставе сле-
дећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе 
о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију радне књижице. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

„LIČINA PHARMACY“ 
зДравСтвена уСтанова
36300 Нови Пазар
Вељка Влаховића 1
тел. 020/316-533, 064/5437-620

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут, положен струч-
ни испит, без радног искуства, старост: од 
25 до 45 година. Предност имају лицен-
цирани фармацеути. Оглас је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

Дом зДравља Бојник
16205 Бојник, Стојана Љубића бб
тел. 016/820-254

Стоматолог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит. Уз пријаву под-
нети следећу документацију: кратку био-
графију, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лекарско уверење, ове-
рену радну књижицу. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Прија-
ве са пратећом документацијом могу се 
донети лично или послати на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

Дом зДравља 
„Др миЛораД вЛајковиЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Медицинска сестра-техничар
за рад у Служби хитне медицинске 
помоћи

УСЛОВИ: завршена средња медицин-
ска школа-општи смер, положен стручни 
испит, возачка дозвола „Б“ категорије и да 
је кандидат активан возач. Уз пријаву под-
нети: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој медицинској школи-општи 
смер, оверену фотокопију потврде о поло-
женом стручном испиту, оверену фотоко-
пију дозволе за рад-лиценце, фотокопију 
возачке дозволе и радну биографију. Рок 
за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања, на наведену адресу или 
лично у писарницу Дома здравља Бараје-
во.

општа БоЛница 
„Свети Лука“
11300 Смедерево
Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад, на Одељењу 
за ортопедију са трауматологијом, 
Сектора за хируршке гране медицине, 
на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства

Медицинска сестра-
инструментарка
са положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад, на Одељењу за 
општу хирургију, Сектора за хируршке 
гране медицине, на одређено време 
због привремено повећаног обима 
посла (рад на 3 месеца)

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад на Одељењу за 
општу хирургију, Сектора за хируршке 
гране медицине, на одређено време 
због привремено повећаног обима 
посла (рад на 3 месеца)

Лабораторијски техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад, на Одељењу за 
лабораторијску дијагностику, у ОЈ 
за лабораторијску, имунолошку, 
патолошку и микробиолошку 
дијагностику, на одређено време због 
привремено повећаног обима посла 
(рад на 3 месеца)
3 извршиоца

Медицинска сестра општег 
смера или физиотерапеут
са положеним стручним испитом и 
лиценцом, за рад у ОЈ за физикалну 
медицину и рехабилитацију, на 
одређено време због привремено 
повећаног обима посла (рад на 3 
месеца)
2 извршиоца

Медицинска сестра-техничар
са положеним стручним испитом 
и лиценцом, за рад на Одељењу 
за неурологију, Сектора за 
интернистичке гране медицине, 
на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености усло-
ва кандидати су дужни да доставе: прија-
ву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о завршеном IV степену 
стручне спреме, медицинска сестра-тех-
ничар општег смера, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију линценце за рад у 
струци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас доставити у 
затвореним ковертама, писарници Болни-
це или поштом, на адресу: Општа болница 
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаило-
ва 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

Виши физиотерапеут
са положеним стручним испитом, 
лиценцом, за рад у ОЈ за физикалну 
медицину и рехабилитацију, на 
одређено време због привремено 
повећаног обима посла (рад на 3 
месеца)

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, диплому о завршеној 
високој или вишој школи, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију линценце за рад 
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у струци. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас доставити у 
затвореним ковертама, писарници Болни-
це или поштом, на адресу: Општа болница 
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаило-
ва 51, са назнаком: „Пријава на оглас“, са 
навођењем радног места за које се конку-
рише. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране.

  Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у  
радни однос

Члан 120

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

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

ну способност за рад са децом и ученици-
ма;

3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злоста-
вљање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне сло-
боде, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;

4) има држављанство Републике 
Србије.

Када се образовно-васпитни рад оства-
рује 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 приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1, 
тач. 1) и 4) и става 2 овог члана подно-
се се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Доказ из става 1. тачка 3) 
овог члана прибавља установа.

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

бЕогра д

универзитет у БеограДу 
економСки ФакуЛтет
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу 
научну област Економска 
теорија и анализа-основи 
макроекономије и Теорија и 
анализа економске политике

УСЛОВИ: научни назив доктора наука и спо-
собност за наставни рад. Поред наведених 
услова, кандидати треба да испуне и дру-
ге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању, Статута Универзитета 
у Београду, Статута Факултета, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду и Критеријумима за 
стицање звања наставника и сарадника на 
Економском факултету у Београду. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса достављају се на наведену 
адресу Факултета, соба бр. 139, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

преДшкоЛСка уСтанова 
„Чика јова змај“
11000 Београд
Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Сарадник за превентивно-
здравствену заштиту

УСЛОВИ: више образовање у области 
медицинских наука, општи смер или обра-
зовање на студијама првог степена (основ-
не струковне студије, односно основне 
академске студије) или на студијама у 
трајању од 3 године у области медицин-
ских наука, у складу са законом, 5 година 
радног искуства у струци; положен струч-
ни испит; организационе способности; 
познавање рада на рачунару.

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно висо-
ко образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струков-
не студије) у трајању од три године или 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије), са или без радног искуства, оба-
везно полагање стручног испита.

Медицинска сестра у групи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа; медицинска 
сестра-васпитач, са или без радног иску-
ства, обавезно полагање стручног испита.

Спремачица
11 извршилаца

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

Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмо-
годишња школа, курс за сервирке или II 
степен стручне спреме, куварске струке, са 
или без радног искуства; могућа провера 
психофизичких и радних способности.

Васпитач
на одређено време до 2 године у 
својству приправника
15 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно висо-
ко образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струков-
не студије) у трајању од три године или 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке струков-
не студије), обавезно полагање стручног 
испита.

Медицинска сестра у групи
на одређено време до 2 године у 
својству приправника
14 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа; медицин-
ска сестра-васпитач; обавезно полагање 
стручног испита.

Васпитач
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
9 извршилаца

УСЛОВИ: више образовање, односно висо-
ко образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струков-
не студије) у трајању од три године или 
високо образовање стечено на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије), са или без радног искуства, оба-
везно полагање стручног испита.

Дефектолог у развојној групи
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама 
другог степена (дипломске академске сту-
дије-мастер и специјалистичке академске 
студије) или високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године дефектолог-сурдопедагог аудо-
лошки или олигофренолог или тифлолог 
или специјални педагог у складу са зако-
ном, са или без радног искуства; обавезно 
полагање стручног испита.
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Медицинска сестра у групи
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 
средња медицинска школа; медицинска 
сестра-васпитач, са или без радног иску-
ства, обавезно полагање стручног испита.

Куварица-кувар
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме 
(кувар-техничар), са или без радног иску-
ства; могућ пробни рад; могућа провера 
психофизичких и радних способности.

Спремачица
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмого-
дишња школа, са или без радног искуства; 
могућа провера психофизичких способно-
сти.

Сервирка
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмо-
годишња школа, курс за сервирке или II 
степен стручне спреме, куварске струке, са 
или без радног искуства; могућа провера 
психофизичких и радних способности.

ОСТАЛО: да кандидат испуњава усло-
ве утврђене у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Прија-
ве на конкурс доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз прија-
ву кандидат треба да достави: биогра-
фију; оригинале или оверене фотокопије: 
дипломе-сведочанства о стеченом образо-
вању (овера не старија од 6 месеци), изво-
да из матичне књиге рођених и уверења о 
држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); уверење да се против 
кандидата не води истрага и да није поди-
гнута оптужница (не старије од 6 месеци). 
Изабрани кандидати пре закључивања 
уговора о раду дужни су да доставе лекар-
ско уверење о одговарајућој здравственој 
способности. Доказ о неосуђиваности при-
бавља установа. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће бити разматране.

универзитет у БеограДу 
шумарСки ФакуЛтет
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник за ужу научну област 
Машинско инжењерство-
процесна техника

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из уже научне области за коју се 
наставник бира-доктор техничких нау-
ка-област машинство, машински факул-
тет. Избор наставника се врши на пери-
од од 5 година, а редовних професора на 
неодређено време. Остали услови за избор 
наставника утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом и Правилником о 
систематизацији послова и радних задата-
ка радника Шумарског факултета. Пријаве 
са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене фотокопије 
диплома, извод из матичне књиге рође-
них, држављанство, списак научних и 
стручних радова, сепарати радова...), дос-
тављају се надлежној служби Шумарског 
факултета, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

граФиЧка шкоЛа
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/269-69-31

Наставник технологије 
графичких образовних 
профила и групе стручних 
предмета
на одређено време док траје мандат 
директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дип-
ломирани инжењер технолог - одсек за 
графичку технику, а у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама.

Наставник географије
са 25% радног времена, на одређено 
време док траје мандат помоћника 
директора школе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у 
складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама.

виСока зДравСтвена шкоЛа 
СтруковниХ СтуДија
11080 Земун, Цара Душана 254

Извршилац у звању наставника 
практичне наставе
на одређено време, са 15% радног 
времена

УСЛОВИ: завршен медицински или економ-
ски факултет, искуство у настави или стру-
ци 3 године. Општи услови предвиђени су 
Законом о високом образовању, Статутом 
школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са био-
графијом, овереним дипломама, уверењем 
о држављанству и другим прилозима који-
ма кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања, на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати.

оСновна музиЧка шкоЛа 
„Стеван ХриСтиЋ“
11400 Младеновац
Краља Петра I 175
тел. 011/8244-191, 8238-668

Наставник корепетиције
са 50% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завр-
шен ФМУ-дипломирани музичар-пија-
ниста. Кандидати треба да испуњавају 
услове из чл. 8 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати који 
испуњавају услове огласа подлежу оба-
везној провери радних способности. Кан-
дидати подлежу обавезној провери психо-
физичких способности за рад са децом и 
ученицима, код надлежне службе за запо-
шљавање (чл. 130 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Кандидат за кога се директор определи 
поднеће доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са учени-
цима (чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). 
Уз пријаву кандидати достављају: основне 
биографске податке; оригинал или овере-
ну копију дипломе; оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству. Рок за поднпошење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве слати на адресу школе.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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универзитет у БеограДу 
машинСки ФакуЛтет
11000 Београд, Краљице Марије 16

Асистент за научну област 
Аутоматско управљање 
на предметима Модула за 
биомедицинско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет-
VII/1 степен стручне спреме и други усло-
ви утврђени чл. 72 Закона о високом обра-
зовању и чл. 11.5. Статута Машинског 
факултета.

универзитет у БеограДу 
теХноЛошко-метаЛуршки  
ФакуЛтет
11000 Београд, Карнегијева 4

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Металургија

УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких 
наука из области металургије.

Ванредни или редовни 
професор за ужу научну област 
Хемијско инжењерство

УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких 
наука из области хемије и хемијске техно-
логије.

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Инжењерство неорганских 
хемијских производа

УСЛОВИ: завршен ТМФ, доктор техничких 
наука из области хемије и хемијске техно-
логије.

Асистент за ужу научну област 
Математика

УСЛОВИ: завршен математички факултет, 
студент докторских студија.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом 
образовању и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака ТМФ-а. 
Пријаве са прилозима (опширна биогра-
фија са освртом на стручни рад, доказ о 
испуњености услова и школској спреми, 
списак научних радова са радовима) под-
носе се Секретаријату Технолошко-мета-
луршког факултета у Београду, Архива 
Факултета, Карнегијева 4. Одлука о избору 
донеће се у року од 6 месеци од дана исте-
ка за подношење пријаве на конкурс. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ош „Свети Сава“
11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8238-481

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне 
школе, за педагога или психолога из чл. 
8 став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11), и то: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије) у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење и 97/08), а почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, доз-
вола за рад (лиценца), обука и положен 
испит за директора установе и најмање 
5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; да канди-
дат испуњава услове прописане чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидат под-
носи: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис уверења о поло-
женом стручном испиту (дозволи за рад); 
потврду о раду у области образовања; 
уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
120 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (прибавља 
школа); уверење да није осуђиван, нити 
да се води кривични поступак; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и уче-
ницима (не старије од 6 месеци); остала 
документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријављени кандидати ће пис-
мено бити обавештени о избору директо-
ра, у складу са законом. Пријаве са свом 
документацијом се не враћају и задржа-
вају се у архиви школе. Докази о испуња-
вању услова конкурса који немају трајни 
карактер не могу бити старији од 6 месеци. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова тражених конкурсом 
слати препорученом поштом, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за директора“, 
на горенаведену адресу школе или донети 
лично у просторије школе, радним даном 
од 08,00 до 13,00 часова.

поништење конкурСа 
акаДемија за 
ДипЛоматију и БезБеДноСт
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Конкурс објављен 27.06.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништава 
се за радно место: наставник за ужу 
научну област Филолошке науке, за 
предмет: Француски језик, на одређе-
но време од 5 година. У осталом делу 
текст конкурса је непромењен.

универзитет у БеограДу 
грађевинСки ФакуЛтет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73
тел. 011/3218-553

Редовни професор за ужу 
научну област Металне 
конструкције

Доцент за ужу научну област 
Зградарство
на одређено време од пет година

Доцент за уже научне области 
Планирање и пројектовање 
путева и аеродрома и 
планирање и пројектовање 
градских саобраћајница
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 
конструкција
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из уже научне области којој при-
пада наставни предмет. Кандидати који 
конкуришу, поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању и 
Статута Грађевинског факултета Универ-
зитета у Београду. Уз пријаву доставити: 
биографију са подацима о досадашњем 
раду, списак научних радова и оверен пре-
пис дипломе. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА пРАВА АдРЕСА:
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виСока шкоЛа 
СтруковниХ СтуДија за 
инФормационе и 
комуникационе 
теХноЛогије
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Професор струковних студија 
за област Eлектротехника 
и рачунарство, ужа област 
Tелекомуникације

УСЛОВИ: докторат наука у научној, 
односно стручној области за коју се бира; 
објављени стручне радови из одговарајуће 
области у последњих пет година и спо-
собност за наставни рад. Поред наведе-
них услова, кандидати који се пријављују 
на конкурс треба да испуњавају и услове 
предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању, Правилником о избору 
у звања наставника и сарадника школе и 
Правилником о систематизацији радних 
места школе. Кандидати подносе: пријаву 
на конкурс, биографију, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној факул-
тету, магистратури, односно докторату, 
списак радова и саме радове. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

преДшкоЛСка уСтанова 
„Др Сима миЛошевиЋ“
11080 Земун
Капетана Радича Петровића 26
тел. 011/2606-662

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: VII/1, VI/1 степен, економски 
факултет-одсек пословне економије, виша 
економска школа-финансијско-рачуновод-
ствени смер, 2 године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару. У 
радни однос у установи може да буде при-
мљено лице под условима прописаним 
законом, односно условима прописаним у 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Услови се доказују 
приликом пријема у радни однос и про-
веревају се у току рада. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Од документације треба 
доставити: оверену фотокопију доказа о 
стручној спреми, фотокопију уверења о 
држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверену копију уверења да кан-
дитат није под истрагом (из суда), доказ 
о обучености за рад на рачунару. Изабра-
ни кандидат пре заснивања радног одно-
са дужан је да достави лекарско уверење. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ош „вук караЏиЋ“
11564 Степојевац, 7. октобра бб
тел. 011/8141-502

Наставник математике
за 60% радног времена

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

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, заврше-
на основна школа.

ОСТАЛО: Поред услова у погледу степе-
на стручне спреме, кандидат треба да 
испуњава и услове предвиђене чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс прило-
жити: диплому о стеченом високом обра-
зовању, односно сведочанство о завршеној 
основној школи; уверење о држављан-
ству. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Лекарско уверење о здравственој 
способности подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уверење о 
неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности од надлежног секретарија-
та унутрашњих послова. У поступку одлу-
чивања о избору наствника, за кандидате 
који уђу у ужи избор врши се претход-
на провера психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошља-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање.

СреДња меДицинСка 
шкоЛа 
„миЛутин миЛанковиЋ“
11090 Београд, Кнеза Вишеслава 27
тел. 011/3530-600, 3530-607

Наставник физике
за 40% радног времена

Наставник математике
за 30% радног времена

Наставник анатомије са 
физиологијом
за 20% радног времена

Наставник микробиологије са 
епидемиологијом
за 10% радног времена

Наставник патологије
за 10% радног времена

Наставник фармакологије
за 10% радног времена

Наставник хигијене са 
здравственим васпитањем
за 10% радног времена

УСЛОВИ: услови утврђени чл. 8 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања и Правилником о врсти стручне спре-
ме за рад наставника у стручној школи.

Наставник теорије за 
групу стручних предмета 
за образовни профил 
физиотерапеутски техничар
за 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста физикалне 
медицине и рехабилитације.

Наставник хирургије са негом
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста опште 
хирургије или једне од хируршких грана.

Наставник интерне медицине 
са негом
за 20% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста за интерну 
медицину.

Наставник неуропсихијатрије 
са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста за неуроп-
сихијатрију.

Наставник педијатрије са негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, док-
тор медицине, специјалиста педијатрије.

Наставник гинекологије са 
негом
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, 
доктор медицине, специјалиста гинеколо-
гије и акушерства.

Наставник медицинске 
биохемије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
дипломирани фармацеут.

Наставник здравствене неге
за 60% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, виша 
медицинска сестра-техничар.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни 
да поднесу: основне биографске подат-
ке, оверен препис дипломе о завршеном 
факултету или вишој школи у складу са чл. 
8 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о врсти стручне 
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спреме за рад наставника у стручној шко-
ли, оверен препис уверења о положеном 
стручном испиту-лиценца за наставника 
(уколико кандидат поседује), уверење о 
држављанству Республике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о 
здравственој способности за рад са учени-
цима, пробни рад траје до 6 месеци. Прија-
ве на оглас достављају се у року од 5 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

гњиланЕ

преДшкоЛСка уСтанова 
„коЛиБри“
Коретиште
38252 Коретиште-Шилово

Стручни сарадник-психолог
за рад у Коретишту и издвојеним 
одељењима

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
послова психолога може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Послове психолога 
може обављати лице са одговарајућим 
образовањем стеченим на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутен-
тично тумачење, 97/98 и 44/10), почев 
од 10. септембра 2005. године, односно 
у трајању од 4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

Медицинска сестра за 
превентивну здравствену 
заштиту
за рад у Коретишту

Медицинска сестра за 
превентивну здравствену 
заштиту
за рад у Партешу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла медицинске сестре за превентивну 
здравствену заштиту може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; поседовање одго-
варајућег образовања прописаног чл. 45 
став 1 тачка 3 Закона о предшколским 
установама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010), 
средња стручна спрема медицинске стру-
ке-општи или педијатријски смер-IV сте-
пен.

Кувар
за рад у Коретишту

Кувар
за рад у Партешу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла кувара може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; III, IV степен стручне 
спреме, кувар-угоститељски смер.

Набављач
за рад у Коретишту

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла набављача може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; IV степен стручне 
спреме, опште или економске струке.

Магационер
за рад у Коретишту

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла магационера може бити примљен 
кандидат који испуњава услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; IV степен стручне 
спреме, опште или економске струке.

Ноћни чувар-портир
за рад у Коретишту

Ноћни чувар-портир
за рад у Партешу
3 извршиоца

Ноћни чувар-портир
за рад у Шилову

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла ноћног чувара-портира може бити 
примљен кандидат који испуњава усло-
ве прописане чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпитања; I или II 
степен стручне спреме.

Васпитач
за рад у Партешу  
(рад са мешовитим групама)
3 извршиоца

Васпитач
за рад у Станишору 
(рад са мешовитим групама)
2 извршиоца

Васпитач
за рад у Шилову  
(рад са мешовитим групама)
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла васпитача може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; поседовање одго-
варајућег образовања прописаног чл. 39 
став 1 тач. 1, 2 и 3 Закона о предшкол-
ским установама („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010) и чл. 1 Правилника о врсти струч-
не спреме васпитача, медицинских сеста-
ра и стручних сарадника у дечијем вртићу 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 
1/89)-виша школа или основне струковне 
студије.

Медицинска сестра-васпитач
за рад у Станишору (рад са млађим 
мешовитим групама)

Медицинска сестра-васпитач
за рад у Партешу (рад са млађим 
мешовитим групама)
2 извршиоца

Медицинска сестра-васпитач
за рад у Шилову (рад са млађим 
мешовитим групама)

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла медицинске сестре-васпитача може 
бити примљен кандидат који испуњава 
услове прописане чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
поседовање одговарајућег образовања 
прописаног чл. 39 став 1 тачка 1 Закона 
о предшколским установама („Сл. гласник 
РС“, бр. 18/2010) и чл. 1 Правилника о врс-
ти стручне спреме васпитача, медицинских 
сестара и стручних сарадника у дечијем 
вртићу („Сл. гласник РС-Просветни гла-
сник“, бр. 1/89)-виша школа или основне 
струковне студије.

Помоћни радник на одржавању 
хигијене
за рад у Шилову

Помоћни радник на одржавању 
хигијене
за рад у Станишору

Помоћни радник на одржавању 
хигијене
за рад у Партешу
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла помоћног радника може бити при-
мљен кандидат који испуњава услове про-
писане чл. 120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; I степен стручне 
спреме или основна школа.

Ложач
за рад у Партешу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла ложача може бити примљен канди-
дат који испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; III или IV степен струч-
не спреме, електро и машинобраварске 
струке.

Радник на техничком 
одржавању-домар
за рад у Партешу

УСЛОВИ: У радни однос обављања посла 
домара може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чл. 120 Зако-
на о основама система образовања и вас-
питања; IV или V степен стручне спреме, 
металске или водоинсталатерске струке.
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Сервирка
за рад у Партешу

Сервирка
за рад у Шилову

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања 
посла сервирке може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане чл. 
120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; II степен стручности, 
угоститељске струке, положен курс за сер-
вирке или помоћника кувара.

ОСТАЛО: поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом, поседовање држављанства Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених-оверена копија), 
оверен препис или оверену фотокопију 
диплома о стеченом образовању, оверен 
препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испи-
та). Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са 
децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду, а доказ из казнене евиден-
ције прибавља установа. Одлуку о избору 
кандидата директор ће донети у законском 
року од истека рока за подношење прија-
ва. Пријаве слати на горенаведену адресу 
или донети у управу код секретара. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Предшколске установе или 
на број телефона: 064/4707-402.

јагодина

преДшкоЛСка уСтанова 
„миЛоје миЛојевиЋ“
35260 Рековац
тел. 035/8411-470, 8411-002

Медицинска сестра-васпитач
за рад у јасленој групи, на одређено 
време ради замене запослене одсутне 
преко 60 дана (породиљско одсуство 
ради неге детета)

УСЛОВИ: средња стручна спрема, обра-
зовни профил: медицинска сестра-васпи-
тач; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом, 
да није осуђиван правноснажном пресу-
дом за кривична дела из чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву доставити 
следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге 

рођених, доказ о испуњености услова из 
чл. 120 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (лекар-
ско уверење)-изабрани кандидат подно-
си пре закључења уговора о раду, доказ 
из става 1 тачка 3 овог члана-прибавља 
установа. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање.

ош „Бранко раДиЧевиЋ“
35254 Поповац
тел. 035/541-040

Наставник математике
са 66% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат 
мора да испуњава и посебне услове: одго-
варајућа стручна спрема према Правилни-
ку о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као 
и услове утврђене у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати су дужни да уз 
пријаву на конкурс доставе: краћу био-
графију, извод из матичне књиге рођених, 
доказ о стручној спреми (оверена копија 
дипломе) и уверење о држављанству. Про-
веру психофизичких способности кандида-
та за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад у школи подноси се пре 
закључења уговора о раду.

КиКинд а

СенЋанСка гимназија
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-751
е-mail: gimnazija@sksyu.net

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на српском и 
мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава 
услове прописане у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
знање мађарског језика. Кандидат уз 
пријаву треба да достави: уверење о сте-
ченом образовању и уверење да је држа-
вљанин Републике Србије. За изабраног 
кандидата установа ће прибавити уверење 
о некажњавању. Уверење о здравственој 
способности приложиће кандидат који 
буде изабран по расписаном конкурсу, а 
пре потписивања уговора о раду. Предност 
ће имати кандидат са знањем енглеског 
језика, због могућности извођења наставе 
у билингвалним одељењима. Рок за прија-
ву је 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве слати на горенаведену адресу школе, 
препорученом поштом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

виСока шкоЛа СтруковниХ 
СтуДија за оБразовање 
ваСпитаЧа у кикинДи
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250

Избор у звање и заснивање радног 
односа у Високој школи струковних 
студија за образовање васпитача у 
Кикинди за наставнике и асистента у 
настави, и то:

За област филолошких наука - 
Српски језик и књижевност
на одређено време од 01.10.2012. 
године, до повратка запослене са 
боловања; доктор или магистар 
књижевних наука

За област педагошких наука
са 50% ангажовања, доктор или 
магистар педагошких наука

За област педагошких наука
са 30% ангажовања, доктор 
педагошких наука

За област Методике физичког 
и здравственог васпитања и за 
област физичког васпитања и 
спорта
доктор или магистар за физичку 
културу

За област Музика и 
извођачке уметности, смер 
етномузикологија
на одређено време од 01.10.2012. 
године до повратка запослене са 
породиљског боловања; доктор или 
магистар за етномузикологију или 
дипломирани етномузиколог

За област правних наука
са 30% радног времена; доктор 
правних наука

За област социолошких наука - 
етнологију и антропологију
са 30% радног времена, доктор 
филозофских наука за област 
етнологија

За област Музике и извођачке 
уметности
са 30% радног времена, доктор 
уметности-музика и извођачке 
уметности, за област етнокореологије

За једног асистента у настави 
за област Методика наставе 
упознавање околине - студент 
докторских студија који је 
претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном 
оценом најмање осам и који 
показује смисао за наставни 

Наука и образовање



  18.07.2012.  |  Број 474  |   29

рад, као и магистра наука коме 
је прихваћена тема докторске 
дисертације из области 
педагошких или биолошких 
наука
са 30% ангажовања, на одређено 
време до 31.05.2013. године

УСЛОВИ: Звање професора струковних 
студија може да стекне лице које има 
научни степен доктора наука у научној 
области за коју се бира, које има објавље-
не научне радове и које показује способ-
ност за наставни рад. Професор по избору 
у звање заснива радни однос на неодређе-
но време. У звање предавача може бити 
изабрано лице које има академски назив 
магистра или стручни назив специјалисте 
научне, стручне или уметничке области за 
коју се бира, које има објављене стручне, 
односно уметничке радове и најмање три 
године радног искуства и које показује спо-
собност за наставни рад. Предавач стиче 
звање и заснива радни однос на одређе-
но време од пет година. Поред наведе-
не стручне спреме, кандидати треба да 
испуњавају и услове предвиђене Законом 
о високом образовању и актима школе: 
држављанство Републике Србије, здрав-
ствена способност, да нису правноснаж-
ном пресудом осуђени за кривично дело у 
складу са чл. 62 став 4 Закона о високом 
образовању. Кандидати уз пријаву тре-
ба да поднесу: биографију са подацима о 
досадашњем раду, препоруку која садржи 
преглед и мишљење о научном и струч-
ном раду кандидата, из установе у којој је 
кандидат изводио наставу у претходном 
периоду, која садржи оцену о резултатима 
ангажовања у настави и развоју наставе 
и другим резултатима оцењивања канди-
дата (за наставнике), за наставнике (про-
фесор или предавач): оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом доктора-
ту или магистратури за асистента, оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеним мастер или магистарским студија-
ма са просечном оценом најмање 08,00, 
потврду о уписаним докторским студијама 
или потврду о прихватању теме за одбра-
ну докторске дисертације, списак научних 
и стручних радова и саме радове које су 
у могућности да доставе (за наставнике), 
извод из матичне књиге рођених, доказ 
о држављанству-не старији од 6 месеци, 
доказ о радном искуству кандидата за пре-
даваче, лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани канди-
дат), доказ о неосуђиваности кандидата 
прибавиће школа службеним путем.

ОСТАЛО: Непотпуне пријаве и пријаве са 
неодговарајућом документацијом неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

КосовсКа миТровиЦа

ош „Свети Сава“
Сушица
38205 Косовска Грачаница
тел. 038/64-612, 65-060

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања за наставника основне 
школе и подручје рада за педагога и пси-
холога из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања-високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије-
мастер, специјалистичке академске сту-
дије и специјалистичке струковне студије), 
у складу са Законом о високом образо-
вању, почев од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; поседовање дозволе за рад наставни-
ка или педагога или психолога (лиценца); 
да кандидат испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; најмање 5 година рада 
у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; обука и положен 
испит за директора установе. Уз пријаву 
на конкурс приложити: уверење о држа-
вљанству РС (оригинал или оверену фото-
копију-не старије од 6 месеци); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал потврду о најмање 
5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима 
тражиће се накнадно од изабраног кан-
дидата, а пре закључења уговора о раду. 
Доказ да кандидат није осуђиван за наве-
дена кривична дела прибавља установа. 
Пријаве на конкурс са наведеном докумен-
тацијом доставити лично у секретаријат 
школе или слати поштом на адресу школе, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за избор 
директора школе“. Ближа обавештења у 
вези са конкурсом могу се добити у школи. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

Краг УјЕваЦ

меДицинСка шкоЛа Са 
Домом уЧеника 
„СеСтре нинковиЋ“
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 2
тел. 034/370-201

Наставник медицинске 
биохемије (теорија и вежбе)
за 70% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања

Наставник медицинске 
биохемије-теорија 10% и 
вежбе-блок 21,42% радног 
времена
на одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста за медицинску биохемију; док-
тор медицине - специјалиста за клинич-
ку биохемију; дипломирани биохемичар; 
дипломирани фармацеут; дипломирани 
фармацеут - мед. биохемичар или виши 
лабораторијски техничар.

Наставник санитарне хемије
за 30% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста санитарне хемије; дипломира-
ни фармацеут; дипломирани фармацеут - 
мед. биохемичар.

Наставник хирургије
за 70% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
хирургије, завршен медицински факултет 
и одговарајућа специјалност.

Наставник дечије хирургије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјали-
ста дечије хирургије, завршен медицински 
факултет и одговарајућа специјалност.

Наставник инфектологије
за 50% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: доктор медицине - специјали-
ста инфектологије, завршен медицински 
факултет и одговарајућа специјалност.

Наставник педијатрије
за 60% радног врамена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
педијатрије, завршен медицински факул-
тет и одговарајућа специјалност.

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар
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Наставник неуропсихијатрије и 
дечије неуропсихијатрије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
неуропсихијатрије, завршен медицински 
факултет и одговарајућа специјалност.

Наставник гинекологије и 
акушерства
за 35% радног времена

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
гинекологије и акушерства, завршен меди-
цински факултет и одговарајућа специјал-
ност.

Наставник морфологије зуба, 
технологије зуботехничког 
материјала, фиксне протетике, 
тоталне протезе, парцијалне 
протезе
за 80% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специја-
листа стоматолошке протетике, завршен 
стоматолошки факултет и одговарајућа 
специјалност.

Наставник ортодонтских 
апарата
за 10% радног времена

УСЛОВИ: доктор стоматологије - специја-
листа ортодонције вилица, завршен сто-
матолошки факултет и одговарајућа спе-
цијалност.

Наставник фармацеутске 
технологије
на одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста фармацеутске технологије или 
дипломирани фармацеут, завршен фарма-
цеутски факултет и одговарајућа специјал-
ност или завршен фармацеутски факултет.

Наставник санитарне хемије 
(вежбе и блок)
за 72,84% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста снитарне хемије; дипломирани 
фармацеут; дипломирани фармацеут - 
мед. биохемичар, завршен фармацеутски 
факултет и одговарајућа специјалност или 
завршен фармацеутски факултет.

Наставник фармакологије
за 15% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста контроле лековитог биља или 
дипломирани фармацеут, завршен фарма-
цеутски факултет и одговарајућа специјал-
ност или завршен фармацеутски факултет.

Наставник микробиологије 
и паразитологије са 
епидемилогијом, за теорију
за 20% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста 
за медицинску микробиологију, завршен 
медицински факултет и одговарајућа спе-
цијалност.

Наставник хематологије са 
трансфузиологијом (вежбе)
за 29,28% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: виши лабораторијски техничар, 
завршена виша медицинска школа.

Наставник фармакогнозије
за 75% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут-спе-
цијалиста испитивања и контроле леко-
ва или дипломирани фармацеут, завршен 
фармацеутски факултет и одговарајућа 
специјалност или завршен фармацеутски 
факултет.

Наставник токсиколошке 
хемије
за 10% радног времена, на одређено 
време до краја школске године

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут спе-
цијалиста токсиколошке хемије или дип-
ломирани фармацеут или дипломирани 
фармацеут - мед. биохемичар, завршен 
фармацеутски факултет и одговарајућа 
специјалност или завршен фармацеутски 
факултет.

Наставник микробиологије 
и паразитологије са 
епидемилогијом, за вежбе и 
практичну наставу у блоку
за 85,71% радног времена, на 
одређено време до краја школске 
године

УСЛОВИ: виша лабораторијски техничар, 
завршена виша медицинска школа.

Административно-финансијски 
радник

УСЛОВИ: средња стручна спрема, заврше-
на економска школа или гимназија.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају држављанство 
Републике Србије; да поседују психич-
ку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци или нису 
правоснажном пресудом осуђени за кри-

вично дело против достојанства личности 
и морала. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова тражених огласом слати на 
горенаведену адресу школе.

СреДња шкоЛа 
„никоЛа теСЛа“
34227 Баточина
Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Професор немачког језика
за 22,22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, 
професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Проверу психофи-
зичких способности кандидата за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Лекарско уве-
рење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, кандидат је дужан да достави 
пре закључења уговора о раду, а доказ о 
неосуђиваности прибавља школа по служ-
беној дужности. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи следеће доказе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченој високој стручној спреми; извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 
месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) и 
уверење суда да није под истрагом. Прија-
ву на конкурс слати препорученом поштом 
на адресу школе.

универзитет у крагујевцу 
прироДно-математиЧки 
ФакуЛтет
34000 Крагујевац
Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Аналитичка хемија у Институту 
за хемију Факултета
на одређено време 5 година

Доцент за ужу научну област 
Неорганска хемија у Институту 
за хемију Факултета
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
торат из области хемијских наука. Оста-
ли услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07, 97/08 и 44/10), Статутом Универ-
зитета у Крагујевцу, Правилником о бли-
жим условима и поступку за избор у звање 
наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета и Правилником о сис-
тематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Канди-
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дати који конкуришу, поред општих усло-
ва, треба да испуњавају и посебне услове 
прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доста-
вити: биографију са подацима о досада-
шњем раду, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за које кандидати поседују 
потврду да су прихваћени за објављивање 
до момента пријаве на конкурс. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

правни ФакуЛтет у 
крагујевцу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-516

Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 
ужу Привредноправну научну 
област, са условима из чл. 64, 
а на период сагласан чл. 65 
Закона о високом образовању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор правних наука; други општи и посеб-
ни услови прописани Законом, Статутом и 
другим актима Правног факултета у Кра-
гујевцу. Рок за пријаву је 15 дана.

КраљЕво

ош „јошаниЧка Бања“
36345 Јошаничка Бања
Вука Караџића 17
тел. 036/478-206

Педагог
са 50% радног времена

Библиотекар
са 39% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, да 
кандидати испуњавају услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; одговарајуће образо-
вање сходно одредбама Правилника о врс-
ти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у основ-
ним школама. Уз пријаву приложити: ове-
рен препис/фотокопију дипломе, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о поло-
женом стручном испиту, ако кандидат није 
приправник, уверење о држављанству 
Републике Србије. Рок за пријављивање 
је 15 дана. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

КрУШЕваЦ

теХниЧка шкоЛа
37000 Крушевац, Чеховљева 1
тел. 037/492-657

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 8 став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
(високо образовање стечено на студијама 
другог степена - дипломске академске сту-
дије - мастер, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне 
студије, у складу са Законом о високом 
образовању или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника средње школе, педагога или 
психолога; да поседује лиценцу, тј. поло-
жен стручни испит за наставника, педагога 
или психолога; обуку и положен испит за 
директора; да испуњава услове прописане 
у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; најмање пет година 
рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву приложи-
ти: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству РС-не старије од 6 
месеци, оверену копију дипломе о стече-
ном образовању, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту-лиценца, 
потврду о радном искуству у области обра-
зовања и васпитања, уверење да против 
кандидата није покренута истрага, нити 
је подигнута оптужница (не старије од 6 
месеци), лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 
6 месеци-подноси се пре закључења уго-
вора о раду), уверење о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци-прибавља школа), 
уверење о положеном испиту за директора 
се не прилаже, али је кандидат који буде 
изабран дужан да исти положи у закон-
ском року. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком: „Конкурс за директора“, 
у року од 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

виСока шкоЛа 
СтруковниХ СтуДија 
за ваСпитаЧе
37000 Крушевац
Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/423-050

Наставник (реизбор) за 
област филолошких наука 
(књижевност)

УСЛОВИ: доктор књижевних наука.

Асистент (реизбор) за област 
медицинских наука

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, про-
сечна оцена најмање осам и уписане док-
торске студије.

Асистент (реизбор) за област 
педагошких наука

УСЛОВИ: филозофски факултет (педаго-
гија), просечна оцена најмање осам и упи-
сане докторске студије.

ОСЛАТО: Пријаве са документацијом слати 
на наведену адресу. Непотпуна и неблаго-
времена документација неће се узимати у 
обзир.

лЕсКоваЦ

оСновна шкоЛа 
„коСта СтаменковиЋ“
16000 Лесковац

Помоћни радник
до 50% радног времена

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, oсновна 
школа. Уз пријаву кандидати достављају: 
сведочанство о завршеној основној школи 
и уверење о држављанству. Копије сведо-
чанства и уверења о држављанству морају 
бити оверене. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ниШ

економСка шкоЛа
18000 Ниш, Мајаковског 2
тел. 018/237-976

Благајник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, еко-
номске струке или гимназија.

Хигијеничар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе (за хигијеничара: све-
дочанство о завршеној основној школи); 
уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 6 месеци или није 
правоснажном пресудом осуђен за кри-
вично дело против достојанства лично-
сти и морала; лекарско уверење; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држа-
вљанству.

ош „вук караЏиЋ
18410 Дољевац

Руковалац парних котлова

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Уз 
пријаву доставити: оверену копију дипло-
ме о одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

нови па Зар

ош „аЛекСанДар 
СтојановиЋ ЛеСо“
36305 Дежева
Нови Пазар
тел. 020/353-411

Директор

УСЛОВИ: За радно место директора школе, 
у складу са чл. 59, а у вези са чл. 8 став 2 
и чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, потребно је: завр-
шен факултет одговарајућег смера (VII/1 
степен, висока стручна спрема на основ-
ним студијама у трајању од четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године 
или мастер академске студије, у складу са 
Законом о високом образовању „Службени 
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), прописан Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, а у 
вези са чл. 8 став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, најмање 
пет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, да кандидат 
има држављанство Републике Србије, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ. Уз пријаву кандидати под-
носе: диплому о завршеној школи (дипло-
ма о стеченој стручној спреми), копију рад-

не књижице; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; потврду 
о неосуђиваности. Приликом заснивања 
радног односа подноси се лекарско уве-
рење и радна књижица. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве слати на адресу 
школе или донети лично у школу.

економСко-трговинСка 
шкоЛа
36300 Нови Пазар
28. новембра 163
тел. 020/318-239

Финансијско-књиговодствени 
радник

УСЛОВИ: У радни однос може бити при-
мљено лице под условима прописаним 
законом и ако испуњава услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

Помоћни радник

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
доказ о стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, 
радну књижицу. Уверење да кандидати 
нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања-прибавља школа. Лекарско уверење 
кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. Непотпуна и неблаговремена прија-
ва неће се узимати у разматрање.

нови с а д

универзитет  
у новом СаДу 
ФиЛозоФСки ФакуЛтет
21000 Нови Сад
Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Англистика 
(наука о језику)

Лектор за ужу научну област 
Германистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Археологија

Наставник вештина за ужу 
научну област Новинарство

Асистент за ужу научну област 
Комуникологија

Сарадник у настави за ужу 
научну област Новинарство

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Психологија
4 извршиоца

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Романистика

Асистент за ужу научну област 
Социологија (социологија 
културе и социологија знања)

Асистент за ужу научну област 
Социологија (социолошке 
теорије)

Асистент за ужу научну област 
Социологија (социологија рада 
и социологија окружења)

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Српски језик и 
лингвистика

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Историја 
мађарске књижевности са 
компаратистиком и теоријом 
књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и засни-
вање радног односа са наставницима и 
сарадницима предвиђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05), Правилником о ближим условима 
за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду и Статутом Филозофског 
факултета у Новом Саду. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: а) ако се 
пријављују на конкурс за сарадника: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама; потврду да су студенти мастер 
академских студија; биографију саставље-
ну на основу упитника који се може пре-
узети са веб сајта Факултета (www.ff.uns.
rs/факултет/формулари за писање рефе-
рата, извештај за избор у звање сарадни-
ка); податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова, као и саме 
радове; б) ако се пријављују на конкурс 
за наставника-универзитетског професо-
ра: оверену фотокопију дипломе доктора 
наука; биографију састављену на основу 
упитника који се може преузети са веб 
сајта Факултета (www.ff.uns.rs/факултет/
формулари за писање реферата, извештај 
за избор у звање универзитетског настав-
ника); податке о досадашњем раду; спи-
сак стручних и научних радова, као и саме 
радове; ц) ако се пријављују на конкурс за 
избор у звање наставника страног језика, 
наставника вештина или вишег наставни-
ка вештина: оверене фотокопије диплома; 
потврду да су студенти мастер академских 
студија; биографију састављену на осно-
ву упитника који се може преузети са веб 
сајта Факултета (www.ff.uns.rs/факултет/
формулари за писање реферата, извештај 
за избор у звање наставника вештина 
и наставника страног језика); податке 
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о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

преДшкоЛСка уСтанова 
„вЧиеЛка“
21470 Бачки Петровац, Јармочна бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабра-
но лице које испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег високог обра-
зовања из чл. 8 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање стечено на студијама другог 
степена-дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, у 
складу са Законом о високом образовању 
или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године), за васпитача или 
стручног сарадника; поседовање дозволе 
за рад (лиценце); да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 
непостојање законске сметње за избор; 
најмање пет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 
познавање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (словачки). За 
директора предшколске установе може да 
буде изабран и васпитач који уз испуње-
ност свих услова има одговарајуће образо-
вање из члана 8 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (високо 
образовање на студијама првог степена, 
студијама у трајању од три године или 
више образовање) и најмање десет година 
рада у предшколској установи на послови-
ма васпитања и образовања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству/оверену фотоко-
пију уверења); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен 
препис/фотокопију дипломе о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ 
о познавању словачког језика; преглед 
кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима 
(необавезно). Пријаве са документацијом 
достављају се на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Конкурс за избор директора 
установе“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара установе, на 
број телефона: 021/780-189.

поништење ДеЛа конкурСа 
ФакуЛтет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Конкурс објављен 04.07.2012. године 
у публикацији „Послови“, поништа-
ва се за радно место: асистент за ужу 
стручну, уметничку, односно научну 
област Трибологија, одржавање и 
алати за обраду резањем.

ФакуЛтет теХниЧкиХ наука
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 6

Асистент за ужу стручну, 
уметничку, односно научну 
област Трибологија, 
одржавање и алати за обраду 
резањем

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спре-
ме, техничке струке, област машинско 
инжењерство, студијски програм произ-
водно машинство, смер флексибилне тех-
нологије, системи и рачунаром интегриса-
на производња; уписане докторске студије, 
студијски програм машинство; пријављена 
тема за израду докторске дисертације из 
дисциплине трибологије и алати за обраду 
резањем, искуство у настави из триболо-
гије, алата за обраду резањем, трибодијаг-
ностике и одржавање и услови прописани 
чл. 72 Закона о високом образовању. При-
ложити: молбу за избор у звање и пријем у 
радни однос (навести прецизан назив уже 
научне области), доказе о испуњености 
услова конкурса: краћу биографију, ове-
рене фотокопије диплома, доказ о држа-
вљанству, списак објављених научних 
радова, књига и саме радове. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне 
пријаве. Рок за пријављивање је 7 дана.

универзитет „СингиДунум“ 
ФакуЛтет за европСке 
правно-поЛитиЧке СтуДије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-222
e-mail: ssluzba@fepps.еdu.rs

Наставник за област 
Приватноправних наука

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет; 
докторат из одговарајуће области и општи 
и посебни услови предвиђени Законом о 
високом образовању и Статутом Факул-
тета и способност за наставни рад. Рок за 
пријављивање је 15 дана.

ош „марија транДаФиЛ“
21203 Ветерник, Паунова 14
тел. 021/820-940

Спремачица
на одређено време преко 60 дана, тј. 
до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: завршена основна школа. Канди-
дат треба да испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву доставити: 
диплому, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са уче-
ницима-доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уверење о 
некажњавању прибавиће школа службе-
ним путем. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

панчЕво

ош „4. октоБар“
26202 Глогоњ, Трг маршала Тита 8
тел/факс: 013/627-030
e-mail: info@4оktobar.еdu.rs

Васпитач

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
услове за заснивање радног односа пред-
виђене Законом о раду и услове за пријем 
у радни однос из чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: доказ 
о стручној спреми (диплому или оверену 
фотокопију дипломе), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије и уверење да кандида-
ти нису осуђивани, односно да се против 
њих не води истрага. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на адресу школе.

пироТ

шоСо „мЛаДоСт“
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Наставник стручних предмета 
текстилне струке и практичне 
наставе у средњој школи

УСЛОВИ: дипломирани дефектолог; оло-
гофренолог са савладаним програмом 
предмета у подручју рада текстилство и 
кожарство; дипломирани инжењер техно-
логије текстила; дипломирани инжењер 
технологије текстилне конфекције; 
инжењер технологије, смер галантерија и 
конфекција; инжењер текстила; дипломи-
рани инжењер технологије, одсек текстил-
но инжењерство; дипломирани инжењер 
технолог, одсеци текстилно инжењерство 
или текстилни, дипломирани текстилни 
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инжењер за дизајн и пројектовање тексти-
ла и одеће; дипломирани инжењер за тек-
стилно инжењерство - текстилно-машинска 
струка, дипломирани инжењер текстилно-
машинске струке; текстилни инжењер за 
одевну технологију; инжењер технологије 
за одевну конфекцију;текстилни инжењер, 
смерови конфекцијски, конфекцијско-тек-
стилни и конфекцијско-трикотажни; тек-
стилни инжењер, моделар конструктор; 
инжењер технологије за производњу кож-
не галантерије; инжењер технологије за 
обраду и прераду коже и крзна, смер про-
изводња обуће; инжењер за индустрију 
обуће, одсек технолошки, смер обућарски; 
инжењер технологије, смер кожнопре-
рађивачки, група производња обуће; 
инжењер технологије, смер галантерија и 
конфекција; инжењер технологије, смер 
производња кожне галантерије; инжењер 
технологије за обраду и прераду коже и 
крзна, смер производња кожне галанте-
рије и конфекције; инжењер за индустрију 
кожне галантерије; инжењер технологије, 
смер кожнопрерађивачки, група произ-
водња коже и крзна; инжењер технологије 
за производњу кожне конфекције; лице са 
стеченим средњим образовањем и поло-
женим специјалистичким испитом за обра-
зовни профил у подручју рада текстилство 
и кожарство. Поред одговарајућег обра-
зовања, кандидат мора поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност за рад 
са децом ометеном у развоју или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Професор математике
за 4 часа недељно (20% радног 
времена)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани дефектолог 
са завршеном вишом педагошком школом 
- група математика, дипломирани дефе-
ктолог - олигофренолог са савладаним 
програмом методике наставе математи-
ке. Поред одговарајућег високог образо-
вања, кандидат мора поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност за рад 
са децом ометеном у развоју или стручну 
спрему дипломираног дефектолога.

Професор ликовне културе
за 4 часа недељно (20% радног 
времена)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: професор ликовних уметности, 
дипломирани сликар - професор ликов-
не културе, академски сликар - ликовни 
педагог, академски вајар - ликовни педа-
гог, академски графичар - ликовни педа-
гог, дипломирани сликар, дипломирани 
вајар, академски вајар - ликовни педагог; 
дипломирани графичар - ликовни педагог; 
дипломирани графички дизајнер - профе-
сор ликовне културе; академски графи-
чар; дипломирани графичар; дипломира-
ни уметник фотографије; дипломирани 
уметник нових ликовних медија; дипломи-
рани графичар визуелних комуникација; 
професор или дипломирани историчар 
уметности; дипломирани сликар; дипло-

мирани сликар зидног сликарства; лице 
са завршеним факултетом примењених 
уметности; лице са завршеним факулте-
том ликовних уметности; дипломирани 
дефектолог са завршеном вишом ликов-
ном школом, односно вишом педагошком 
школом - група за ликовно образовање, 
дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике лико-
вног образовања. Поред одговарајућег 
високог образовања, кандидат мора посе-
довати стручну дефектолошку оспособље-
ност за рад са децом ометеном у развоју 
или стручну спрему дипломираног дефе-
ктолога.

Професор за предмет Основе 
природних дисциплина у 
средњој школи
за 6 часова недељно (30% радног 
времена)

УСЛОВИ: одговарајуће високо образо-
вање: професор хемије, односно дипломи-
рани хемичар; професор физике, односно 
дипломирани физичар; дипломирани 
физикохемичар; дипломирани астрофи-
зичар; професор биологије, односно дип-
ломирани биолог; дипломирани молеку-
ларни биолог и физиолог; дипломирани 
дефектолог-ологофренолог са савлада-
ним програмом методике природне гру-
пе предмета; дипломирани дефектолог - 
ологофренолог са савладаним програмом 
методике природне групе предмета; дип-
ломирани дефектолог са завршеном педа-
гошком академијом за наставнике разред-
не наставе, односно вишом педагошком 
школом, групе хемија - физика, хемија - 
биологија или физика - биологија. Поред 
одговарајућег високог образовања, кан-
дидат мора поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност за рад са децом 
ометеном у развоју или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

ОСТАЛО: Поред одговарајућег високог 
образовања, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане у чл. 120 Закона 
о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању, извод из матичне књи-
ге рођених и уверење о држављанству. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и учени-
цима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Доказ да кандидат није 
осуђиван прибавља школа по службеној 
дужности. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом слати на адресу школе.

гимназија 
„вук караЏиЋ“
18330 Бабушница
Омладинских бригада бб
тел. 010/385-026

Један извршилац на одређено 
време ради замене одсутне 
запослене до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета, за 4 
сата недељно (10% радног 
времена) на радном месту: 
наставник психологије и 28 
сати недељно (70% радног 
времена) на радном месту: 
стручни сарадник-школски 
психолог

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће обра-
зовање према Закону о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/2009, 52/2011) и Правил-
нику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника 
у Гимназији („Сл. гласник СРС-Просветни 
гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник РС-Про-
светни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 
11/2004, 5/2005, 1/2007, 7/2008, 8/2011), за 
професора психологије: професор психо-
логије, дипломирани психолог, дипломира-
ни школски психолог-педагог, за стручног 
сарадника-школског психолога: професор 
психологије, дипломирани психолог, дипло-
мирани школски психолог-педагог, дипло-
мирани психолог-смер школско-клинички; 
да испуњава услове прописане у чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на конкурс са био-
графским подацима кандидати треба да 
приложе: доказ о одговарајућем високом 
образовању (диплому или уверење, односно 
оверену фотокопију дипломе-уверења о 
завршеном високом образовању у наведе-
ном занимању), доказ о држављанству РС 
(уверење о држављанству), извод из мати-
чне књиге рођених. Доказ да лице има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси се пре закључења уговора 
о раду. У пријави кандидат треба да наведе 
да ли је вршио проверу психофизичких спо-
собности за рад са ученицима у последњих 
шест месеци и у којој општини. На проверу 
психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима кандидате упућује директор 
школе. Проверу психофизичких способно-
сти кандидата врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандар-
дизованих поступака. Доказ о неосуђива-
ности за наведена кривична дела прибавља 
установа по службеној дужности. Пријаве са 
потребном документацијом подносе се лич-
но или поштом на адресу школе, са назна-
ком: „За конкурс“. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Сва обавештења 
могу се добити на број телефона: 010/385-
026.
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Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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пож арЕваЦ

ош „Свети Сава“
12000 Пожаревац

Наставник математике
са 12 часова недељно, на одређено 
време ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом о 
високом образовању, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године. Кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане у чл. 24-29 Закона о раду, 
као и у чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оверене фотокопије 
дипломе и уверења о држављанству-
не старије од 6 месеци, као и извода из 
матичне књиге рођених, док се лекарско 
уверење прилаже непосредно пре закљу-
чења уговора о раду. Овера истих не може 
бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу 
поднети непосредно или поштом на адре-
су школе. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву 
доставити и биографске податке. Рок за 
пријем пријава је 8 дана од дана објављи-
вања.

оСновна шкоЛа 
„ДеСанка макСимовиЋ“
12000 Пожаревац
VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718

Наставник математике
са 20 часова недељно, на одређено 
време ради замене одсутног радника

Наставник математике
са 8 часова недељно, на одређено 
време ради замене одсутног радника

Наставник информатике и 
рачунарства
са 12 часова недељно, на одређено 
време ради замене одсутног радника

Наставник биологије
са 4 часа недељно, на одређено време 
ради замене одсутног радника

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке 
струковне студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање чети-
ри године. Кандидат треба да испуњава 

услове прописане у чл. 24-29 Закона о 
раду, у чл. 8 и 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/09, 52/11), као и услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: оверене фотокопије 
дипломе и уверења о држављанству-не 
старије од 6 месеци, као и извод из мати-
чне књиге рођених, док лекарско уверење 
прилаже непосредно пре закључења уго-
вора о раду. Овера докумената не може 
бити старија од 6 месеци. Пријаве се могу 
поднети лично или поштом на адресу шко-
ле. Неблаговремене или непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Уз пријаву доста-
вити и биографске податке. Рок за пријем 
пријава је 8 дана од дана објављивања.

смЕдЕрЕво

поништење ДеЛа огЛаСа 
ош „ДоСитеј оБраДовиЋ“
11300 Смедерево
Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Оглас објављен 27.06.2012. годи-
не у публикацији „Послови“, за рад-
но место: дефектолог, на одређено 
време до краја школске 2012/2013. 
године, поништава се у целости.

Допуна огЛаСа 
ош „ДоСитеј оБраДовиЋ“
11300 Смедерево
Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

Оглас објављен 27.06.2012. године 
у публикацији „Послови“, за радно 
место: наставник техничког обра-
зовања у другом циклусу основног 
образовања и васпитања, допуњује 
се и гласи: наставник техничког обра-
зовања у другом циклусу основног 
образовања и васпитања, на одређе-
но време до повратка одсутног рад-
ника коме мирује радни однос, за рад 
у Смедереву.

ош „Сава коваЧевиЋ“
11312 Михајловац, Црногорска 2
тел. 026/741-651

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одго-
варајућег занимања, према Правилнику о 
врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Кан-
дидати морају да поседују одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 2 за наставни-
ке основне школе, као и да испуњавају 
остале услове за пријем у радни однос из 

чл. 120 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да приложе: 
краћу биографију (доставља се уз прија-
ву), оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (доставља се уз прија-
ву), доказ о поседовању дражављанства 
Републике Србије (доставља се уз прија-
ву), доказ да нису под истрагом-уверење 
општинског суда (доставља се уз пријаву), 
доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење)-подноси 
само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, прибавља школа. Наведена 
документа не смеју бити старија од 6 месе-
ци, а приложене фотокопије морају бити 
оверене од надлежног органа, као доказ 
да су верне оригиналу. У складу са чл. 130 
став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, проверу психофизич-
ких способности врши Национална служба 
за запошљавање, применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

срЕмсКа миТровиЦа

меДицинСка шкоЛа 
„Драгиња никшиЋ“
22000 Сремска Митровица
Јупитерова 26
тел. 022/624-200

Професор физичког васпитања
за 20 часова недељно

УСЛОВИ: одговарајуће образовање пред-
виђено Правилником о врсти стручне 
спреме наставника, помоћних наставника 
и стручних сарадника у стручним школама 
(професор физичког васпитања, дипломи-
рани педагог физичке културе, професор 
физичке културе, професор физичког вас-
питања-дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране, професор физичког вас-
питања-дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког вас-
питања-дипломирани кинезитерапеут) 
- доказ се подноси уз пријаву на конкурс; 
психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима - доставити пре 
закључења уговора о раду; да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - доказ прибавља 
школа; да има држављанство Републике 
Србије - подноси се уз пријаву на конкурс. 
Наведени услови се доказују приликом 
пријема у радни однос и проверавају у 
току рада. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да поднесе следећу докумен-
тацију: диплому или оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених 
или матичне књиге венчаних; уверење о 
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држављанству. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ради 
провере психофизичких способности за 
рад са ученицима, кандидате који уђу у 
ужи избор директор упућује Националној 
служби за запошљавање. Провера се врши 
применом стандардизованих поступака. 
Све информације у вези са расписаним 
конкурсом могу се добити у Медицинској 
школи.

ош „неБојша јерковиЋ“
22421 Буђановци
Небојше Јерковића 1
тел. 022/447-214

Библиотекар
са 50% радног времена (20 сати 
недељно), за рад у непосредној 
настави

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају 
следеће услове: да имају одговарајућу 
стручну спрему, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 6/96, до броја 3/2010); дипломирани 
библиотекар - информатичар; професор, 
односно дипломирани филолог језика и 
књижевности; професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност са 
теоријом књижевности; професор разред-
не наставе; професор језика и књижевнос-
ти, односно књижевности и језика, смер 
за библиотекарство; професор, односно 
дипломирани филолог књижевности и 
језика; професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности; професор 
српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу; професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, 
односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност; 
да испуњавају услове прописане у чл. 120 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидати уз пријаву на оглас 
треба да приложе следеће доказе: дипло-
му о стеченој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држа-
вљанству, уверење да се против њих не 
води истрага (потребно је приложити ори-
гинале или оверене фотокопије докумена-
та). Све пријаве са приложеном докумен-
тацијом предати у секретаријату школе, 
у времену од 08,00 до 13,00 часова или 
послати поштом на адресу школе. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Лице за контакт: 
Ивана Капетановић, број тел. 022/447-214. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

оСновна шкоЛа 
„јован јовановиЋ змај“
22222 Мартинци, Железничка 2
тел/факс: 022/668-230

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће 
високо образовање за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога или 
психолога (на студијама другог степе-
на-дипломске академске студије мастер, 
специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05), почев од 
10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да испуњава 
услове прописане у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да 
поседује дозволу за рад (лиценцу); поло-
жен испит за директора установе; најмање 
5 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог 
образовања; да има стручне и организа-
ционе способности. Уз пријаву на конкурс 
кандидат подноси: диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављан-
ству; уверење о положеном стручном испи-
ту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области васпитања и образовања (сви 
наведени документи могу се поднети у 
оригиналу или у овереној фотокопији и не 
смеју бити старији од 6 месеци) и биогра-
фију са прегледом кретања у служби. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима 
од Службе медицине рада доставиће онај 
кандидат који буде изабран, а уверење о 
неосуђиваности прибавља школа за кан-
дидата који буде изабран. Рок за подноше-
ње пријава са документацијом је 15 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс“. Непо-
тпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

сУбоТиЦ а

универзитет  
у новом СаДу 
уЧитељСки ФакуЛтет на 
мађарСком наСтавном 
језику
24000 Суботица, Штросмајерова 11
тел. 024/624-400

Објављује конкурс за заснивање рад-
ног односа и стицање звања, за:

Наставник за научну област 
Лингвистичке науке-енглески 
језик
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из 
наведене области или високо образовање 
првог степена, објављени стручни радови 
у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Остали услови утврђени су 
чл. 62-64 и 68 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/210), као и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду, Учитељског факултета 
на мађарском наставном језику у Суботи-
ци. Лице које је правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи не може стећи звање 
наставника, односно сарадника.

Наставник за научну област 
Лингвистичке науке-немачки 
језик
са 50% радног времена, за рад на 
мађарском наставном језику, на 
одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из 
наведене области или високо образовање 
првог степена, објављени стручни радови 
у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Остали услови утврђени су 
чл. 62-64 и 68 Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/210), као и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду, Учитељског Факултета 
на мађарском наставном језику у Суботи-
ци. Лице које је правноснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи не може стећи звање 
наставника, односно сарадника.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, списак научних радова, 
радови, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених-
оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству-

Tржиштe рада
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оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, уверење о неосуђиваности 
за у закону наведена кривична дела-кан-
дидат прибавља од СУП-а, лекарско уве-
рење, подносе се Учитељском факултету 
на мађарском наставном језику у Субо-
тици, Штросмајерова 11, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир.

Објављује конкурс за заснивање рад-
ног односа и стицање звања сарадни-
ка, за:

Асистент за научну област 
Психолошке науке-све уже 
научне области
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: основне студије, студент доктор-
ских студија у наведеној научној области, 
који је претходне нивое студија завршио 
са просечном оценом најмање осам, који 
показује смисао за наставни рад. Оста-
ли услови за избор сарадника факултета 
предвиђени су одредбама Закона о висо-
ком образовању („Службени гласник РС“, 
бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тума-
чење и 97/2008 и 44/2010), као и опш-
тим актима Универзитета у Новом Саду, 
Учитељског факултета на мађарском нас-
тавном језику у Суботици. У звање настав-
ника може бити избарано лице које није 
правоснажном пресудом осуђено за кри-
вично дело против полне слободе, фалси-
фиковања јавне исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у 
обављању послова на факултету.

Асистент за научну област 
Педагошке науке-све уже 
научне области
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломске академске студије-
мастер, студент докторских студија у 
наведеној научној области, који је прет-
ходне нивое студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам, који показује 
смисао за наставни рад. Остали услови за 
избор сарадника факултета предвиђени 
су одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/2010), као и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду, Учитељског факул-
тета на мађарском наставном језику у 
Суботици. У звање наставника може бити 
избарано лице које није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова 
на факултету.

Асистент за научну област 
Биолошке науке-све уже 
научне области
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломске академске студије-
мастер, студент докторских студија у 
наведеној научној области, који је прет-
ходне нивое студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам, који показује 
смисао за наставни рад. Остали услови за 
избор сарадника факултета предвиђени 
су одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/2010) и општим актима Универзите-
та у Новом Саду, Учитељског факултета на 
мађарском наставном језику у Суботици. 
У звање наставника може бити избарано 
лице које није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова на 
факултету.

Асистент за научну област 
Физичко васпитање са 
методиком наставе-све уже 
научне области
за рад на мађарском наставном језику, 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломске академске студије-
мастер, студент докторских студија у 
наведеној научној области, који је прет-
ходне нивое студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам, који показује 
смисао за наставни рад. Остали услови за 
избор сарадника факултета предвиђени 
су одредбама Закона о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење и 97/2008 
и 44/2010) и општим актима Универзите-
та у Новом Саду, Учитељског факултета на 
мађарском наставном језику у Суботици. 
У звање наставника може бити избарано 
лице које није правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова на 
факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилози-
ма: биографија, списак научних радова, 
радови, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених-
оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству-
оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци, уверење о неосуђиваности 
за у Закону наведена кривична дела-кан-
дидат прибавља од СУП-а, лекарско уве-
рење, уверење да похађа докторске сту-
дије, подносе се Учитељском факултету на 
мађарском наставном језику у Суботици, 
Штросмајерова 11, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.

гимназија за таЛентоване 
уЧенике „ДеЖе коСтоЛањи“
24000 Суботица
Трг жртава фашизма 21
тел. 024/524-785

Објављује конкурс за рад у одељењи-
ма на мађарском наставном језику, 
за:

Професор психологије
са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 
степен у занимању: професор психоло-
гије, дипломирани психолог, дипломирани 
школски психолог-педагог, активно знање 
мађарског језика.

Професор француског језика
на одређено време за школску 
2012/2013. годину, са 33% радног 
времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 сте-
пен у занимању: професор, односно дип-
ломирани филолог за француски језик и 
књижевност, активно знање мађарског 
језика.

Професор мађарског језика и 
књижевности
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 
33% радног времена

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 сте-
пен у занимању: професор, односно дип-
ломирани филолог за мађарски језик и 
књижевности, активно знање мађарског 
језика.

Професор мађарског језика и 
књижевности
са 8% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 сте-
пен у занимању: професор, односно дип-
ломирани филолог за мађарски језик и 
књижевности, активно знање мађарског 
језика.

Професор немачког језика
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 
степен у занимању: професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, активно знање мађарског 
језика.

Библиотекар
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 сте-
пен у занимању: професор, односно дип-
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ломирани филолог за мађарски језик и 
књижевности, дипломирани библиотекар-
информатичар, професор, односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност и 
теорију књижевности, лице које испуњава 
услове за наставника гимназије, односно 
стручног сарадника-школског педагога 
или школског психолога, професор наро-
дне одбране, професор, односно дипломи-
рани филолог за италијански језик и књи-
жевност, професор, односно дипломирани 
филолог за шпански језик и књижевност, 
дипломирани компаративиста и библиоте-
кар, активно знање мађарског језика.

Школски психолог
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII/1 
степен у занимању: професор психоло-
гије, дипломирани психолог, дипломирани 
школски психолог-педагог, дипломирани 
психолог, смер школско-клинички, актив-
но знање мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врсти 
и степену стручне спреме, кандидат треба 
да испуњава и услове предвиђене чл. 120 
и 121 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011); послове 
наставника и стручног сарадника у школи 
у којој се образовно-васпитни рад оства-
рује на језику националне мањине, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је 
стекло средње, више или високо образо-
вање на језику националне мањине или је 
положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Као доказе поднети: оверен пре-
пис или оригинал дипломе о стеченој врсти 
и степену стручне спреме, оверен препис 
или оригинал уверења о држављанству 
Републике Србије, лекарско уверење да је 
кандидат психички, физички и здравстве-
но способан за рад са децом и ученицима 
се подноси приликом закључења уговора 
о раду и проверава се у току рада, уве-
рење да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - при-
бавља установа од надлежног секретари-
јата унутрашњих послова, сведочанство 
о завршеној средњој, вишој или високој 
стручној спреми на мађарском наставном 
језику или доказ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Неблагов-
ремена и непотпуна документација неће се 
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на горенаведену адре-
су.

гимназија за таЛентоване 
уЧенике „ДеЖе коСтоЛањи“
24000 Суботица
Трг жртава фажизма 21
тел. 024/524-785

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, нај-
мање 10 година радног односа на истим 
или сличним пословима у образовању, 
поседовање сертификата за вођење 
пословних књига, познавање рада на 
рачунару (Wоrd, Еxcel, Аccеss), коришћење 
програма ЦЕ, познавање области финан-
сирања буџетских корисника, израде цену-
са за школе и сличних послова из области 
финансирања установа, познавање ЕIS 
програма, активно знање српског и мађар-
ског језика.

Спремачица

Опис послова радног места: одржава 
хигијену у школским просторијама и школ-
ском дворишту; одржавање чистоће у 
просторијама зграде: брисање прашине, 
прање подова, прозора, чишћење тепи-
ха, прање завеса, заливање и одржавање 
цвећа, одржава зеленило у школи и школ-
ском дворишту, у сарадњи са домаром и 
ученицима; води рачуна о школској имо-
вини; у случају потребе обавља курирске 
послове; обавља послове у вези са орга-
низовањем школских свечаности; чисти 
снег и лед око школске зграде у сарадњи 
са домаром; дежурство у згради према 
потреби и по налогу секретара школе или 
директора, обавља и друге послове у скла-
ду са законом, подзаконским актима, уго-
вором о раду, општим актима школе и по 
налогу директора.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна 
школа, активно знање мађарског језика.

ОСТАЛО: Поред наведених услова о врс-
ти и степену стручне спреме, кандидат 
треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Као докази 
се подносе: оверен препис или оригинал 
дипломе о стеченој врсти степену стручне 
спреме, оверен препис или оригинал уве-
рења о држављанству Републике Србије, 
лекарско уверење да је кандидат психич-
ки, физички и здравствено способан за рад 
са децом и ученицима се подноси прили-
ком закључења уговора о раду и провера-
ва се у току рада, уверење да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања -прибавља установа 
од надлежног секретаријата унутрашњих 
послова, фотокопија радне књижице ради 
доказа радног искуства. Неблаговремена и 
непотпуна документација неће се разма-
трати. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

преДшкоЛСка уСтанова 
„наша раДоСт“
24000 Суботица, Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Дипломирани правник

УСЛОВИ: Осим општих услова који су про-
писани Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и следеће услове: да има 
одговарајуће образовање - дипломирани 
правник који је стекао високо образовање 
на основним студијама у трајању од нај-
мање 4 године или дипломирани правник-
мастер; да испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; да има једну годи-
ну радног искуства у струци. Уз пријаву на 
конкурс потребно је да кандидат приложи 
и доказе о испуњавању посебних услова: 
фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, доказ о радном стажу, уверење о 
држављанству. Уверење да кандидат није 
осуђиван и да се против њега не води кри-
вични поступак прибавља установа. Лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност доказује се при-
ликом пријема у радни однос. Кандидат 
треба да поднесе и своју радно-професио-
налну биографију. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова се подносе у року од 
8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве се шаљу на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за 
дипломираног правника“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УжиЦЕ

преДшкоЛСка уСтанова 
„оЛга грБиЋ“
31260 Косјерић
Радише Петронијевића бб
тел. 031/781-484

Васпитач
на одређено време до завршетка ППП 
за радну 2012/2013. годину, са 75% 
радног времена, за рад у припремним 
предшколским групама
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању 
од три године или на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије-мас-
тер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије)-
васпитач; психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом, односно 
општа здравствена способност се дока-
зује лекарским уверењем након доношења 
одлуке о избору пријављених кандидата; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - прибавља установа; 
држављанство Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених. Рок за поношење 
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пријава је осам дана од дана објављивања. 
Пријаве се подносе лично или поштом, на 
горенаведену адресу. Уз пријаву поднети: 
биографске податке, доказ о образовању 
у овереној копији, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених.

За јЕчар

меДицинСка шкоЛа
19000 Зајечар
Кнегиње Љубице 3-5

Дипломирани фармацеут 
за предмете: Фармацеутска 
технологија, Фармакогнозија, 
Фармацеутска хемија и Увод у 
козметологију
за 70% радног времена
2 извршиоца

Дипломирани фармацеут, 
специјалиста за медицинску 
биохемију, доктор медицине 
специјалиста за клиничку 
биохемију, дипломирани 
фармацеут или дипломирани 
биохемичар, за предмет: 
Медицинска биохемија
за 83% радног времена

Дипломирани фармацеут, 
специјалиста санитарне хемије 
или дипломирани фармацеут, 
за предмет: Санитарна хемија
за 26% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
социјалне медицине, доктор 
стоматологије, специјалиста 
за социјалну медицину, доктор 
медицине, професор народне 
одбране или дипломирани 
педагог за народну одбрану, са 
претходно завршеном обуком и 
стеченим звањем инструктора 
прве помоћи, за предмет: 
Здравствена заштита са првом 
помоћи
за 10% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
за педијатрију, за предмет: 
Педијатрија са негом
за 53% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
за интерну медицину, за 
предмет: Интерна медицина са 
негом
за 74% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
за општу хирургију или једне 
од хируршких грана, за 
предмет: Хирургија са негом
за 74% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
инфектолог, за предмет: 
Инфектологија са негом
за 58% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
за неуропсихијатрију, за 
предмет: Неуропсихијатрија са 
негом
за 40% радног времена

Доктор медицине, специјалиста 
за гинекологију и акушерство, 
за предмет: Гинекологија са 
негом
за 34% радног времена

Доктор стоматологије, 
специјалиста за болести уста и 
зуба, за предмет: Болести зуба
за 10% радног времена

Доктор стоматологије, 
специјалиста дечије 
превентивне стоматологије, 
за предмет: Превентивна 
стоматологија
за 5% радног времена

Доктор стоматологије, за 
извођење вежби из предмета: 
Превентивна стоматологија
за 50% радног времена

Доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке 
протетике, за предмет: 
Стоматолошка протетика
за 10% радног времена

Доктор стоматологије, за 
извођење вежби и наставе 
у блоку, за предмет: 
Стоматолошка протетика
за 12% радног времена

Виша медицинска сестра 
са претходно стеченим 
образовањем IV степена 
у образовном профилу 
гинеколошко-акушерска 
сестра, за извођење наставе из 
предмета: Здравствена нега
на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; пси-
хичка, физичка и здравствена способност 

за рад са ученицима; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике 
Србије. Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидати треба да 
испуњавају и услове у погледу врсте тра-
жене стручне спреме, утврђене Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадника у настави 
у стручним школама („Просветни гласник 
РС“, 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, 11/2008, 5/2011 и 8/2011), као 
и услове предвиђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). 
Као доказе о испуњености услова, канди-
дат уз пријаву прилаже: диплому о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених. Докази се прилажу у оригиналу 
или у овереној фотокопији. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова 
доставити препорученом поштом, у року 
од осам дана од дана објављивања кон-
курса, на горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се разматрати.

ЗрЕњанин

теХниЧки ФакуЛтет 
„миХајЛо пупин“
23000 Зрењанин
Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за 
научну област Педагошко-
дидактичке науке, предмети: 
Педагогија са дидактиком и 
Микропедагогија
са 30% радног времена, на период од 
пет година, а редовни професор на 
неодређено време

УСЛОВИ: доктор педагошких наука и спо-
собност за наставни рад, да има науч-
не, односно стручне радове објављене 
у научним часописима или зборницима, 
са рецензијама (чл. 64 Закона о високом 
образовању).

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 
Текстилно одевне науке
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Општи услови: доктор техничких 
наука и способност за наставни рад, да 
има научне, односно стручне радове обја-
вљене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама (чл. 64 Закона о 
високом образовању).
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Сарадник у звање асистента за 
научну област Информационе 
технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Општи услови: уписане докторс-
ке студије и успешно завршене студије 
претходних нивоа студија са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00, који пока-
зује смисао за наставни рад. Посебни усло-
ви: поседовање „ЕCDL аuthorised tester“ 
или лице са академским називом магистра 
техничких наука коме је прихваћена тема 
докторске дисертације (чл. 72 Закона о 
високом образовању).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази 
о испуњавању услова конкурса, биогра-
фија, оверене фотокопије диплома о одго-
варајућем академском и стручном звању, 
списак објављених научних и стручних 
радова, књиге и сами радове) подносе се 
Факултету, у року од 8 дана од дана обја-
вљивања у публикацији „Послови“, са 
назнаком: „За конкурс“.

ош „Соња маринковиЋ“
23000 Зрењанин
Слободана Бурсаћа 7

Спремачица

УСЛОВИ: Општи услови: у радни однос у 
установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и чл. 120 
Закона о основама система образовања 
и васпитања; завршена основна школа-I 
степен стручне спреме. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Приложити уз 
молбу: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду, док 
доказ о неосуђиваности прибавља устано-
ва. Молбе са доказима о испуњавању усло-
ва доставити 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

Незапослено сам лице и налазим се на евиденцији НСЗ. Да ли је могуће Незапослено сам лице и налазим се на евиденцији НСЗ. Да ли је могуће 
конкурисати у јулу 2012. године за субвенцију за самозапошљавање? Плаконкурисати у јулу 2012. године за субвенцију за самозапошљавање? Пла-
нирам да се бавим услужном делатношћу.нирам да се бавим услужном делатношћу.
У јулу месецу није могуће поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање, јер је У јулу месецу није могуће поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање, јер је 
Национална служба за запошљавање, због великог броја поднетих захтева и исцрпљених фиНационална служба за запошљавање, због великог броја поднетих захтева и исцрпљених фи-
нансијских средстава за наведену меру активне политике запошљавања, обуставила пријем нансијских средстава за наведену меру активне политике запошљавања, обуставила пријем 
захтева са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање, закључно са 30.06.2012. захтева са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање, закључно са 30.06.2012. 
године.

Прошле године сам дипломирала на Високој школи струковних студија Прошле године сам дипломирала на Високој школи струковних студија 
за информационе и комуникационе технологије - смер Интернет технолоза информационе и комуникационе технологије - смер Интернет техноло-
гије, у Београду. Имам звање струковни инжењер електротехнике и рачугије, у Београду. Имам звање струковни инжењер електротехнике и рачу-
нарства. Пошто нисам имала радног искуства, укључила сам се у програм нарства. Пошто нисам имала радног искуства, укључила сам се у програм 
стручне праксе у Петровцу на Млави. Волонтирам већ 6 месеци, али у пристручне праксе у Петровцу на Млави. Волонтирам већ 6 месеци, али у при-
ватној фирми. Занима ме да ли имам право да по завршетку стучне праксе ватној фирми. Занима ме да ли имам право да по завршетку стучне праксе 
полажем државни испит? Да ли ми можете објаснити каква је процедура полажем државни испит? Да ли ми можете објаснити каква је процедура 
код полагања државног испита, од чега се састоји, где се полаже, колико код полагања државног испита, од чега се састоји, где се полаже, колико 
се плаћа? Да ли постоји ограничење до када би испит требало положити, се плаћа? Да ли постоји ограничење до када би испит требало положити, 
колико после завршетка волонтирања?колико после завршетка волонтирања?
С обзиром да нисте навели по ком програму стручне праксе сте ангажовани, као ни чиме се С обзиром да нисте навели по ком програму стручне праксе сте ангажовани, као ни чиме се 
послодавац бави, нисмо у могућности да дамо конкретан одговор. Предлажемо вам да се послодавац бави, нисмо у могућности да дамо конкретан одговор. Предлажемо вам да се 
јавите организатору образовања одраслих у Филијали Пожаревац.јавите организатору образовања одраслих у Филијали Пожаревац.

Занима ме нешто више о раскидању уговора „Прве шансе“. Да ли постоји Занима ме нешто више о раскидању уговора „Прве шансе“. Да ли постоји 
могућност да се раскине после годину дана и каква је процедура?могућност да се раскине после годину дана и каква је процедура?
У циљу давања комплетног одговара на ваше питање, као и сагледавања разлога раскида У циљу давања комплетног одговара на ваше питање, као и сагледавања разлога раскида 
уговора и обавеза и последица које из истог проистичу, молимо вас да се обратите надлежној уговора и обавеза и последица које из истог проистичу, молимо вас да се обратите надлежној 
филијали Националне службе, односно сараднику за додатно образовање и обуке који је зафилијали Националне службе, односно сараднику за додатно образовање и обуке који је за-
дужен за праћење реализације закљученог уговора.дужен за праћење реализације закљученог уговора.

Да ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане накДа ли је одлазак на евиденцију незапослених НСЗ и добијање новчане нак-
наде до пензије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу наде до пензије (24 месеца), за шта испуњавам све услове, гаранција да ћу 
по истеку тог периода бити пензионер и како ће се моја пензија обрачуна-
вати, нарочито те последње две године са накнадом?
О праву на новчану накнаду решава се на основу захтева странке, у складу са правилима 
општег управног поступка. Услови и начин за остваривање права прописани су Законом о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености. Право на новчану накнаду у трајању од запошљавању и осигурању за случај незапослености. Право на новчану накнаду у трајању од 
24 месеца могу остварити лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на 24 месеца могу остварити лица којима до испуњавања првог услова за остваривање права на 
пензију недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигупензију недостаје до две године, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигу-
рању. Услови се процењују према важећим прописима, којима се уређују права из пензијског рању. Услови се процењују према важећим прописима, којима се уређују права из пензијског 
и инвалидског осигурања на дан признавања права на новчану накнаду, али исто не предстаи инвалидског осигурања на дан признавања права на новчану накнаду, али исто не предста-
вља гаранцију од евентуалне измене услова за остваривање права на пензију.вља гаранцију од евентуалне измене услова за остваривање права на пензију.
Дакле, уколико се измене ПИО прописи, примењиваће се од дана ступања на снагу, па неко Дакле, уколико се измене ПИО прописи, примењиваће се од дана ступања на снагу, па неко 
ко је сматрао да му недостаје 22 месеца до пензије, неће успети да оде ни у оквиру признатих ко је сматрао да му недостаје 22 месеца до пензије, неће успети да оде ни у оквиру признатих 
24, него ће му бити потребан још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се 24, него ће му бити потребан још који месец или стажа или живота. Одговор на питање које се 
односи на обрачун пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалидодноси на обрачун пензије потражите у филијали Републичког фонда пензијског и инвалид-
ског осигурања.

иСцрпљена СреДСтва 
за Самозапошљавање
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Проналажење времена за учење често је велики изазов код 
пребацивања са учионичког (традиционалног) учења на учење 
уз помоћ електронских или интернет курсева (e-learning). Нудимо 
вам неколико савета који ће вам помоћи у томе.

План учења
Припремите план учења са јасно постављеним циљевима 

и крајњим датумима за њихово остваривање. Саветујте се са 
својим претпостављенима и водитељима едукације о изради 
плана и избору семинара који ће вам помоћи да властити посао 
обављате боље или остварите могућност напредовања на послу. У 
свему томе вам могу помоћи особе и компаније које се професио-
нално баве едукацијом и планирањем едукације.

Када припремите план учења, морате сами себи поставити 
обавезу постизања циљева. Нико други вам ту не може помоћи, 
јер ви сте једини власник свог професионалног развоја и нико 
други вас не може мотивисати као ви сами. Поставите себи учење 
као приоритет сваког дана или барем неколико пута недељно.

Распоред учења
Припремите распоред учења и унесите га у свој дневни ка-

лендар, на исти начин како бисте то учинили за учионички се-
минар. Нико не воли да касни или пропусти долазак на заказано 
предавање - немојте пропуштати ни самостално учење. Велика 
предност учења путем интернета је што кроз курсеве можете 
пролазити темпом који вама одговара, а не темпом предавача 
или групе у учионици. Можете пролазити кроз курсеве у мањим 
или већим сегментима, према личном избору. Когнитивни ин-
форматички семинари захтевају десетак, а „скил-софт“ (SkillSoft) 
семинари нешто мање сати учења. Ви можете пролазити по лек-
цију дневно, што ће вам одузети само десетак минута. Предност 
овог вида учења је и чињеница да кроз исти део градива можете 
проћи и више пута, како бисте освежили научено.

Погрешићете ако будете учили само када за то нађете вре-
мена. Да бисте остварили праве резултате, морате добро испла-
нирати и тачно одредити време за учење.

Сметње приликом учења
Учење на радном месту често је прекидано телефонским по-

зивима, посетиоцима и осталим сметњама. Нудимо вам неколи-
ко савета како да избегнете или смањите те сметње:

- Ако је могуће, укључите телефонску секретарицу или за-
молите колеге да вам не спајају позиве током времена које сте 
резервисали за учење - као када се налазите на важном састанку.

- Обавестите колеге да вас не ометају за време учења, већ 
да вам остављају поруке, а ви ћете им се јавити када завршите 
са учењем.

- Користите слушалице, ако пратите аудио-семинар, како би-
сте се одвојили од околине и боље фокусирали на учење.

- Ако је могуће, користите друге просторије у фирми које су 
намењене учењу.

Полазницима који су у организацији Филијале НСЗ и Пољопри-
вредне школе у Вршцу успешно завршили обуку за узгој поврћа у 
затвореном простору, уручени су сертификати.

У три пластеника, чију је куповину, уз велико залагање дире-
кторке школе Светлане Радојковић, финансирао Покрајински се-
кретаријат за пољопривреду и водопривреду, полазници обуке су 
имали прилику да виде све фазе производње расада и неговањa 
различитих пољопривредних култура.

Теоријски део обуке, у трајању од 180 школских часова, спро-
водили су професори Пољопривредне школе Славица Жанплонг и 
Срђан Клиска, док су практичну наставу водили Урош Божанић и 
Миломир Хрваћанин. Координатор обуке била је професор Драгија-
на Пурић.

Иако су временски услови били изузетно тешки, због висо-
ких температура, полазници су изразили задовољство стеченим 
знањем и квалитетом обуке, што је потврдила и једна од полазница, 
Татјана Николић: „Ова обука ми је помогла да усавршим знање и 
применим га код куће у башти у којој гајим поврће. Планирам да у 
неком будућем периоду конкуришем за средства за самозапошља-

вање код Националне службе за запошљавање, како бих купила 
пластеник и бавила се производњом поврћа.“

Ово је шеста обука која је у протекле 3 године реализована зах-
ваљујући успешној сарадњи између Националне службе за запо-
шљавање и Пољопривредне школе из Вршца. Поред ове, у Филијали 
НСЗ Вршац тренутно се реализују и обуке за козметичара, вођење 
пословних књига и сервисере рачунара. Могућност да се стручно ос-
пособе за наведена занимања има 15 незапослених лица.

Како пронаћи време за учење

добар план и јасан Циљ

Успешно реализована обука за производњу поврћа

УСАВРшЕНО ЗНАЊЕ

Ви сте једини власник свог професионалног развоја и нико други вас не може мотивисати као 
ви сами. Поставите себи учење као приоритет сваког дана или барем неколико пута недељно

Иако су временски услови били изузетно тешки, због високих температура, полазници су 
изразили задовољство стеченим знањем и квалитетом обуке. У Филијали НСЗ Вршац тренутно 

се реализују и обуке за козметичара, вођење пословних књига и сервисере рачунара
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Страни држављани који уз одобрење за заснивање радног од-
носа прибаве и потврду Министарства унутрашњих послова 
о сталном или привременом боравку у нашој земљи, могу 
да предају радну књижицу српском послодавцу и очекују 

да им стаж у Србији легално тече. 
У првој половини ове године Национална служба за запо-

шљавање (НСЗ) издала је 27 радних дозвола странцима који имају 
одобрење за стално настањење, као и 1.422 одобрења особама са 
привременим боравком у Србији. На списку издатих дозвола има 
готово свих земаља, а највише неопходних докумената прибави-
ли су држављани Кине, Македоније, Русије, Босне и Херцеговине, 
Румуније, Хрватске и Грчке. Они, међутим, ни на који начин нису 
конкуренција овдашњим радницима, уверавају надлежни. Гаран-
ција је Правилник о условима и начину издавања дозволе за рад 
странцу и лицу без држављанства.

Грађани Србије имају предност
„Филијала НСЗ може да одбије захтев послодавца за издавање 

радне дозволе за запошљавање странца, ако на нашој евиденцији 
има незапослених држављана Србије који испуњавају услове које 
прописује послодавац. То значи да грађанин Србије са истим сте-
пеном стручне спреме, знањима и вештинама као и неки страни 
држављанин, има предност приликом добијања посла“, објашња-
вају у НСЗ.

Странци углавном проналазе посао у мултинационалним 
компанијама, банкама и представништвима страних компанија. 
Такве фирме их углавном ангажују на руководећим, менаџерским 
позицијама.

„До посла долазе и у новооснованим малим и средњим пре-
дузећима, трговачким и угоститељским објектима, али су то ма-
хом држављани страних земаља са средњом стручном спремом. 
Најчешће се ангажују кувари за, рецимо, потребе кинеске или 
тајландске кухиње, који уз то познају те језике. Добијају шансу, јер 
на нашој евиденцији нема довољно особа са овим квалификација-
ма“, кажу у НСЗ.

До посла у Србији странци долазе и помоћу приватних аген-
ција за запошљавање. У „Хил интернешенелу”, агенцији која послује 
већ 23 године, кажу да им се инострани држављани најчешће ја-
вљају како би оставили биографске податке у случају да искрсне 
боља радна позиција.

„Углавном су то грађани из бивших република Југославије, али 
имамо и Грке и Бугаре. То су људи који су у својој земљи досегли 
врхунац у каријери, а при томе не желе да напусте област којом 
се успешно баве. Зато радо прихватају пословне понуде у земља-
ма региона“, рекла је Наташа Савић, директорка агенције „Хил 
интернешенел”, уз чије посредовање на годишњем нивоу до посла 
дође око 150 грађана Србије. 

Шта каже закон
Услови и начин издавања радних дозвола страним државља-

нима прописани су Законом о условима за заснивање радног одно-
са са страним држављанима и Законом о странцима.

Чланом 85 Закона о запошљавању и осигурању за случај не-
запослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) прописано 
је да страни држављанин може да се пријави као незапослени, ако 
има одобрење за стални или привремени боравак у Републици Ср-
бији издато од стране Министарства унутрашњих послова - Управе 
за странце и важећу радну дозволу, коју издаје филијала Национал-
не службе за запошљавање.

Страни држављанин који има одобрење за стално настањење 
захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа подноси 
надлежној филијали  Националне службе за запошљавање. 

Захтев за издавање одобрења за заснивање радног односа 
страном држављанину који има одобрење за привремени боравак 
подноси послодавац са образложењем о потреби за запослењем 
страног држављанина. Послодавац је у том случају дужан да осим 
захтева који добија у филијали НСЗ, поднесе и образложење о пот-
реби за запослењем тог страног држављанина, решење о регис-
трацији предузећа, фотокопију пасоша тог страног држављанина, 
нострификовану диплому или другу исправу којом се доказује да 
страни држављанин испуњава услове за вршење послова за које се 
тражи одобрење. Страни држављанин може учествовати у мерама 
активне политике запошљавања. Послодавац који изрази потребу 
да радно ангажује страног држављанина по том програму у обаве-
зи је да, осим документације која је прописана конкурсом, достави 
и решење о одобравању заснивања радног односа са страним др-
жављанином (радну дозволу) и одобрење о привременом боравку 
у Републици Србији.

	 	 	 	 А.Бачевић

Запошљавање странаца

гаранТовано бЕЗ КонКУрЕнЦијЕ
У првој половини ове године НСЗ је издала 27 радних дозвола страним држављанима који имају одобрење 

за стално настањење, као и 1.422 одобрења особама са привременим боравком у Србији. Грађанин Србије са 
истим степеном стручне спреме, знањима и вештинама као и неки страни држављанин, има предност приликом 

добијања посла
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У преради и производњи органске хране стриктно је огра-
ничена употреба адитива и било каквих хемијских до-
датака, а изричито је забрањена употреба генетски мо-
дификованих организама. Употреба састојака који нису 
органски могућа је само уколико су је дозволили Коми-

сија или земље чланице. Вештачке ароме и боје су забрањене. Ор-
ганска храна је за око трећину скупља од стандардне, а сматра се 
да је здравија и укуснија.

Од 1. јула сви произвођачи органске хране у ЕУ обавезни су 
да на своје производе стављају јединствени лого, који потврђује 
да је производ пореклом из ЕУ. Коришћење логоа биће опционо за 
увозне производе и оне који нису паковани у ЕУ. Лого „евролист“ 
који симболички представља везу Европе и природе, састоји се од 
13 звездица распоређених у облику листа на зеленој подлози. И 
произвођачи у Србији имају јединствени лого за органске произ-
воде, али не смеју користити лого ЕУ, јер Србија још не извози ор-
ганске производе на ово тржиште. Куриозитет је да је аутор логоа 
немачки студент српског порекла Душан Миленковић.

Коришћење других приватних, регионалних и националних 
логоа у ЕУ биће дозвољено, али паралелно уз јединствени лого. 
Стари лого ЕУ за органске производе постоји од 1990. и коришћен 
је на добровољној бази. Лого „евролист“ представљен је 1. јула 
2010, али да би се помогло произвођачима да се прилагоде но-
вим правилима и да не би бацали постојећа паковања, дозвољен 
је двогодишњи прелазни период.

Лого гарантује да је најмање 95% састојака производа нас-
тало у складу са правилима органске производње и да производ 
долази директно од произвођача или да је затворен у запечаће-
ном паковању.

Површина логоа требало би да садржи и код контролног 
тела, као и податке о фарми на којој је узгајана сировина. Недав-
ни Евробарометар, који се бавио истраживањем ставова о безбед-
ности хране, квалитету и животној околини, а који ће бити уско-
ро објављен, утврдио је да од увођења логоа пре две године, већ 
четвртина грађана ЕУ препознаје лого листа.

“Надамо се да ће лого препознавати грађани широм ЕУ и 
да ће уверити потрошаче да су производи у складу са строгим 
правилима органске производње у ЕУ“, изјавио је комесар за 
пољопривреду и рурални развој Дачијан Чолош (Dacian Cioloş).

Како за ЕурАктив Србија оцењује Зорана Гајић, са органске 
фарме „Лаф“ у Барајеву, домаћи српски лого препознаје мало 
људи, и то претежно у Београду и Новом Саду. Према њеним ре-

чима, фарма може да користи лого тек када јој сертификациона 
кућа изда сертификат о органској производњи.

Идеју о јачању органског сектора увођењем јединственог 
логоа чланице ЕУ су подржале још 2007. Како би добила идејно 
решење за лого, Комисија је 2009. организовала такмичење на 
које се пријавило више од 3.400 студената дизајна, а јавно се од-
лучивало о три најбоља предлога почетком 2010.

Потрошња органских производа у ЕУ константно расте и тре-
нутно обухвата око 2% тржишта ЕУ. Производња је такође расла 
последњих година - близу 5% пољопривредних површина и више 
од 2% фарми или око 200.000 газдинстава је добило сертификат 
за органску производњу.

	 	 	 А.Б.

Производња органске хране

ЕВРОЛИСТ ОБАВЕЗАН
Сви произвођачи органске хране у ЕУ обавезни су да на своје производе стављају јединствени лого, који 

потврђује да је производ пореклом из ЕУ. И произвођачи у Србији имају јединствени лого за органске производе, 
али не смеју користити лого ЕУ, јер Србија још не извози органске производе на ово тржиште

Сертификат за извоз
Органска пољопривреда заснива 

се на начелима природног пољопри-
вредног циклуса, уз што мању употребу 
хемијских средстава и нарушавање жи-
вотне средине. То подразумева ограни-
чавање употребе вештачких пестицида, 
ђубрива и антибиотика, смењивање гаје-

них култура да би се ресурси што боље искористили, одабир 
биљних и животињских врста које су отпорне на болести и 
прилагођене локалним условима и потпуну забрану употребе 
генетски модификованих организама. У Србији се, према пода-
цима из 2011, производњом органске хране бави 77 произвођа-
ча, а она се гаји на 4.500 хектара. Србија је 20. децембра 2010. 
поднела захтев за стављање на листу земаља чији органски 
производи се могу продавати у ЕУ. Министарство пољопри-
вреде издаје одобрење за сертификацију органских производа. 
Међутим, ти сертификати су довољни само за српско тржиште, 
док је за извоз у ЕУ потребно да сертификат изда кућа која је 
призната у ЕУ, што повећава трошкове пољопривредницима 
који желе да извозе.
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Од 42 милиона радника у ЕУ, који раде пола радног време-
на, 8,6 милиона је у 2011. желело да буде запослено пуно радно 
време, објавио је европски статистички завод Еуростат. То је от-
прилике 20,5% радника са пола радног времена и око 4% укупно 
запослених у ЕУ. Међу подзапосленима доминирају жене, миг-
ранти и радници у тридесетим и четрдесетим годинама. Потен-
цијалну радну снагу оних који би могли да раде, а не траже посао, 
чини око 11 милиона грађана од 15 до 74 године. У 2010. подаци 
су били врло слични: 41,3 милиона људи је радило пола радног 
времена, док је 8,5 милиона желело да ради дуже. Еуростатова 
статистика показује да је међу подзапосленим радницима нај-
више жена, чак две трећине. Жене иначе доминирају међу рад-
ницима који раде пола радног времена са 75%. Од 8,6 милиона 
радника са непуним радним временом, а који би желели пуно 
радно време, 1,5 милиона радника има од 15 до 24 године, 6,1 
милион је у групи од 25 до 54 године, а само један милион је у 
категорији 55-74 године.

Такође, код 1,2 милиона од 8,6 милиона радника који при-
жељкују пуно радно време, националност се не поклапа са 
земљом у којој раде. То значи да мигранти више раде послове са 
мање радних сати него што би желели.

Највећи удео оних који би желели дуже радно време је у Грч-
кој - 58%, Летонији - 57%, Шпанији - 49% и на Кипру - 42%, земља-
ма у којима је удео радника са пола радног времена врло низак. 
Са друге стране, најмањи удео радника са пола радног времена 
који би желели дужу сатницу је у Холандији и Белгији - по 3%, где 
је пола радног времена уобичајена пракса, а затим следе Чешка 
са 10% и Луксембург са 9%.

У односу на укупну запосленост, највећи удео запослених 
са пола радног времена је у Холандији, скоро 50%, а затим у Не-
мачкој, Шведској, Данској, Великој Британији и Ирској, око 25%. 
Просек на нивоу ЕУ износи 19,4%.

Међу економски неактивном популацијом која нити ради, 
нити тражи посао, било је 8,6 милиона особа старости од 15 до 74 
године који могу да раде, али не траже посао, и 2,4 милиона оних 
који траже, али не могу да почну да раде у наредне две недеље. 
Према подацима за 2010, регистовано је 8,2 милиона оних који 
могу да раде, али не траже посао, и 2,4 милиона оних који траже, 
али не могу одмах да почну да раде. То је такозвана потенцијална 
радна снага. У односу на укупну радну снагу, удео потенцијалне 

радне снаге старосне доби од 15 до 74 године износи 4,6% на ни-
воу ЕУ.

Тај удео највећи је у Италији - 12,1%, Бугарској - 9,5% и Ле-
тонији - 8,2%. Најмањи удео потенцијалне радне снаге у укупној 
радној снази је у Чешкој - 1,4% и Грчкој - 1,7%.

У Европској унији је у протеклих годину дана 1,9 милиона 
људи остало без посла и незапосленост је у априлу 2012. године 
достигла 10,3%, објавио је 1. јуна Еуростат. Процењује се да је у 
ЕУ у априлу ове године било 24,7 милиона незапослених, од чега 
17,4 милиона у евро зони. Незапосленост је највиша у земљама у 
којима је финансијска криза најдубља - Шпанији (24,3%) и Грч-
кој (21,7% према подацима за фебруар). Најновије, али и најсиро-
машније земље ЕУ далеко су од врха лествице. У Србији је неза-
посленост знатно виша од просека ЕУ, а за 0,1 процентни поен је 
виша него у Шпанији.

Незапосленост је у односу на март повећана за 0,1 процентни 
поен - са 10,2%, док је у априлу 2011. године износила 9,5%. Раст 
је у евро зони, коју потреса криза, нешто већи, па је незапосленост 
повећана на 11% у априлу, што је исто као у претходном месецу, 
али 1,1 процентни поен више него годину дана раније, када је из-
носила 9,9%.

Незапосленост у ЕУ је највиша у Шпанији (24,3%), Грчкој 
(21,7% према подацима за фебруар) и Летонији и Португалији по 
15,2%. Незапосленост у Бугарској износи 12,6%, у Румунији 7,4, а 
у Словенији 8,6%. Најнижу стопу незапослености имају Аустрија 
(3,9%), Луксембург и Холандија (по 5,2%) и Немачка (5,4%). У по-
ређењу са априлом прошле године, незапосленост је опала у 11 
земаља чланица, повећана у 15, а у Ирској је остала непромење-
на. 

Највећи пад незапослености забележен је у Естонији (са 
13,6% на 10,8% између првог квартала 2011. и 2012. године), Ли-
тванији (са 16% на 13,8%) и Летонији (са 16,8 на 15,2% између пр-
вих квартала 2011. и 2012). Незапосленост је највише повећана у 
земљама које су погођене кризом - Грчкој (са 15,2% на 21,7% из-
међу фебруара 2011. и 2012. године) и Шпанији (са 20,7 на 24,3% 
између априла 2011. и 2012. године). Велики раст забележен је и 
на Кипру, са 7,1 на 10,1%. 

Незапосленост међу младима је знатно виша и износи 22,4% 
у ЕУ и 22,2 у зони евра, при чему је најнижа у Немачкој (7,9%), 
Аустрији (8,9%) и Холандији (9,4%), а највиша у Грчкој и Шпанији, 
где је свака друга млада особа незапослена (52,7% и 51,5%). У ап-
рилу 2012. године у ЕУ је било 5,4 милиона незапослених млађих 
од 25 година.

Тржиште рада ЕУ

ПОТЕНЦИЈАЛНА РАДНА СНАГА
У Европској унији је у протеклих годину дана 1,9 милиона људи остало без посла. Незапосленост је у априлу 2012. 

године достигла 10,3%
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За подршку Србији и другим земљама на путу ка ЕУ из-
дваја се више од 14 милијарди евра. У документима Ев-
ропске комисије подвлачи се да су, осим Исланда, бруто 
домаћи производ по становнику и друштвено-економ-
ски развој земаља на путу у чланство осетно испод про-

сека најниже рангираних земаља ЕУ. Због тога су, како се истиче, 
неопходне велике инвестиције да би будуће чланице достигле 
стандарде ЕУ и могле да се носе с конкуренцијом јединственог 
тржишта ЕУ и обавезама чланства. Тако је одлучено да се укло-
не помало вештачке препреке између пет инструмената ИПА 
програма и омогући бржи приступ свим средствима, али и да 
државе на путу у ЕУ брже оспособе своје државне управе да де-
лотворно користе та средства. Реч је о припремним документима 
ИПА II, која је Европска комисија упутила Савету министара ЕУ и 
о којима је недавно расправљао Европски парламент.

Припрема новог буџетског оквира
ИПА се сада састоји од пет компоненти - помоћ транзицији 

и изградњи институција (компонента I), прекогранична сарадња 
(компонента II), регионални развој (компонента III), развој људ-
ских ресурса (компонента IV) и рурални развој (компонента V). 
Земље кандидати користе све компоненте програма, док потен-
цијални кандидати имају право на прве две компоненте.

Док земља не добије статус кандидата, тендере расписује и 
трошење надзире Европска комисија. Да би преузеле ту дужност, 
земље кандидати морају да изграде систем руковођењa новцем 
и да из Брисела добију потврду да су у стању то да раде, што је, 
уједно, предуслов за коришћење фондова из компоненти III, IV 
и V.

Претприступни ИПА фондови ЕУ, које користи и Србија, од 
2014. године би требало да буду прилагођенији потребама сваке 
појединачне земље. У ЕУ је у току припрема новог вишегодишњег 
буџетског оквира, у оквиру којег се планирају и претприступни 
фондови. Србија за сада добија 200 милиона евра годишње, а 
тај износ би у наредном оквиру, према првим информацијама, 
требало да буде повећан за 30%. Планирано је и да се промене 
правила за коришћење програма ИПА II од 2014. до 2020. године, 
како би била флексибилнија и омогућила ефикаснију употребу 
ради припреме за чланство.

Како проистиче из докумената ЕУ, ИПА II ће бити прила-
гођена специфичним потребама и способностима сваке земље 
кандидата и потенцијалног кандидата да употреби расположива 
средства.

Свеобухватни стратешки документ
Комисија у Бриселу намерава и да за сваку земљу изради 

свеобухватни стратешки документ, који ће помоћи да се стално 
прате и помоћ и реформе сасвим прилагоде посебним потреба-
ма, проблемима и способностима одређеног кандидата за члан-
ство у ЕУ. Нужни инструменти за подршку би одмах били при-
мењивани и не би се чекало да због вештачких правила дођу на 
ред много касније. У недавној расправи у Европском парламенту, 
представници земаља Западног Балкана су званичницима Ев-
ропске комисије и Европског парламента указали да је веома 
значајна иницијатива која је покренута у региону, да се средства 
за реформе равномерније распореде, како би у ранијој фази било 
више новца за реформе и припреме за чланство. Указали су да 

се сад догађа да земља која постане чланица одједном може да 
повуче и 10 пута више новца него раније, али да њена админи-
страција то не може одмах да искористи.

Генерални директор за проширење у Европској комисији, 
Стефано Санино, у расправи је ставио до знања да ће се са ИПА 
II ићи у том правцу, а да ће поделе и препреке између кључних 
компоненти три, четири и пет бити практично уклоњене. Санино 
је указао да ће сви будући преговори о чланству с неком земљом 
почињати поглављима владавине закона, основних слобода и 
реформе правосуђа, што значи да ће се будуће чланице прво ос-
пособљавати за борбу против корупције и организованог крими-
нала. Стално ће се пратити и оцењивати напредак сваке земље 
појединачно.

Скрининг реформи
Званичник Ревизорског суда ЕУ, Карил Пингстен, у рас-

прави о предлозима Европске комисије за ИПА II, одржаној у 
Спољнополитичком одбору Европског парламента, нагласио је 
да је кључно да чланице ЕУ буду потпуно сигурне да ће држава 
кандидат заиста бити потпуно спремна за чланство. Пингстен је 
упозорио да широко распрострањена корупција наноси велику 
штету земљама Западног Балкана. Санино је предочио да ће зна-
чајан циљ проширења и доделе претприступних фондова бити 
да се економски развој земаља Западног Балкана подстакне и 
средствима ЕУ, али и још ближом сарадњом с другим међунаро-
дним финансијским установама, посебно кроз постојећи Инвес-

ИПА II ће бити прилагођена специфичним потребама и способностима сваке земље кандидата и потенцијалног 
кандидата да употреби расположива средства. Будуће чланице прво ће се оспособљавати за борбу против 

корупције и организованог криминала

Србија и ИПА фондови

У СКЛАДУ СА 
ПОТРЕБАМА ЗЕМАЉА
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тициони оквир за Западни Балкан. Тај програм покренут је 2009. 
године и користи средства ЕУ, партнерских финансијских инсти-
туција, Развојне банке Савета Европе, Европске банке за обнову 
и развој (ЕБРД), Европске инвестиционе банке и билатералних 
донатора. До краја 2011. године одобрени су пројекти у вредности 
од 220 милиона евра, од чега 31,8 милиона за Србију, 29,1 милион 
за Косово и 42,2 милиона за регионалне пројекте.

Европска комисија планира да посвети велику пажњу и са-
радњи с цивилним друштвом Западног Балкана и регионалној 
сарадњи. У документима Европске комисије за ИПА II стоји и да 
су „земље Западног Балкана и даље релативно младе државе, 
створене после распада бивше Југославије“ и да је „још потребно 
да се у њима ојачају политичка стабилност, пуно уврежење наче-
ла демократије, поштовања људских права и добре владавине“.

Проневере ЕУ фондова
У Европској унији је током 2011. враћено око 700 милиона 

евра проневерених из буџета ЕУ, што је 10 пута више него у 2010, 
показује годишњи извештај европске Канцеларије за борбу про-
тив корупције и проневера (ОЛАФ). Готово 390 милиона евра је 
враћено захваљујући разоткривању проневере новца из струк-
турних фондова, намењеног изградњи и обнови аутопута у бли-
зини Салерна, на југу Италије. Такође, судови у чланицама ЕУ су 
изрекли казне од укупно 511 година затвора због проневере ев-
ропских средстава, корупције или других кривичних дела која је 
истраживао ОЛАФ. Показало се и да власти чланица нису толико 
вољне да пријављују проневере или случајеве корупције, пошто 
три четвртине дојава долази из приватног сектора и од поједи-
наца. Захваљујући истрагама које је спровео ОЛАФ, у европски 
буџет је 2011. враћено 691,4 милиона евра, објавила је та канце-
ларија ЕУ. Како наводи Франс прес, у 2010. враћено је 68 милиона 
проневерених средстава, а 2009. године 251 милион евра.

„Захваљујући нашим истрагама, враћене су знатне своте 
новца пореским обвезницима ЕУ, а велики број криминалаца је 
изведен пред националне судове због кривичних дела против 
буџета ЕУ“, рекао је генерални директор ОЛАФ-а Ђовани Кеслер 
(Giovanni Kessler). Представљајући извештај агенције ЕУ за 2011, 
Кеслер је рекао да ће ОЛАФ појачати напоре у борби против про-
невера и корупције, истакавши да у садашњој финансијској кли-
ми та борба мора бити приоритет у свим чланицама ЕУ. Реч је о 
кривичним делима која не знају за границе и то питање треба 
решавати на европском и међународном нивоу. 

Структурни фондови посебно привлачни
ОЛАФ, који проверава како се троше средства ЕУ и истра-

жује озбиљне пропусте у раду институција ЕУ, саопштио је да су 
структурни фондови посебно привлачни за проневере у које су 
често укључене криминалне организације из ЕУ и света. Струк-
турним фондовима, на које отпада знатан део буџета ЕУ, упра-
вљају у потпуности чланице или регионалне власти, без надзо-
ра Европске комисије. „Механизам контроле трошења новца је 
најслабија карика и ту има највише проблема“, рекао је Кеслер.

Током 2011. највише је враћено проневерених средстава из 
структурних фондова (524,7 милиона евра), као и средстава на-
мењених царини (113,7 милиона евра) и пољопривреди (34 мили-
она евра). То представља значајан раст у односу на 2010, када је 
враћено 32 милиона евра проневерених из структурних фондова, 
из царине 7,6 милиона, а пољопривреде 11,4 милиона евра.

У извештају ОЛАФ-а представљене су студије случајева о 
истрагама у различитим секторима повезаних са буџетом ЕУ. Ти 
случајеви укључују кријумчарење биодизела, намештене тенде-
ре за структурне фондове и подмићивање званичника ЕУ који је 
као менаџер пројекта радио у једној делегацији Европске коми-
сије.

Од укупно 1.046 дојава у 2011. само 54 је стигло од власти 
чланица, а три четвртине из приватних извора, попут компанија, 
адвоката и анонимних појединаца. Кеслер је оценио да јавни сек-
тор све више оклева да пријави проневере, из страха да ће их на 
нивоу ЕУ означити као корумпиран.

Слаби закони подстичу корупцију
ОЛАФ је на крају 2011. истраживао укупно 463 случаја. То-

ком прошле године је отворио 178 нових случајева и закључио 
208 случајева. На основу препорука ОЛАФ-а, у чланицама су 
покренути правосудни поступци који су резултирали казнама 
затвора од укупно 511 година и финансијским казнама од скоро 
155 милиона евра.

Чланице у којима законодавство није довољно јако, односно 
има много „рупа“, или у којима не постоји пракса процесуирања 
корупције или проневера, често су на мети припадника крими-
налних група. „Криминалци траже чланице у којима им закон 
омогућава да дају мито“, рекао је Кеслер и додао да ако само јед-
на чланица нема одговарајући закон, то може да се одрази на 
целу Европу.

Мито не подразумева само паре у коверти, већ је чешће реч 
о уплатама на рачуне фиктивних компанија, чије је седиште у не-
кој другој чланици, пише „Еуобзервер“. Кеслер није желео да каже 
које чланице ЕУ су „омиљене“ за криминалце, а „Еуобзервер“ на-
води да би то могле бити Мађарска, Румунија, Бугарска и Чешка. 

Комисија планира и да отвори Канцеларију европског јавног 
тужиоца у првој половини 2013. У прво време канцеларија ће 
моћи да истражује случајеве који се односе на буџет ЕУ, али би 
на крају могла да прошири своје деловање и на друге области.

А.Бачевић

Против проневера
Европска канцеларија за борбу против корупције и про-

невера успостављена је 1999. У ОЛАФ-у ради 437 особа, а ис-
тражује преваре са средствима ЕУ, случајеве корупције и пос-
тупање у институцијама ЕУ. Канцеларија ради и на припреми 
политика за борбу против проневера. У 2011. ОЛАФ је распола-
гао буџетом од 58,2 милиона евра.
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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
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тел. 028/423-090

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

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

поКрајинс
слУжба За
ЗапоШљавањe

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

поКрајинс
слУжба За
ЗапоШљ

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 

Косовска 

тел. 0230/411-700

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

Вршац
Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

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

Крушевац
Балканска 33
тел. 037/412-501

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

Пожаревац
Шумадијска 31
тел. 012/538-100

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

Позивни центар  0800 300 301  (позив је бесплатан)




