
w
w

w
.n

sz
.g

ov
.r

s
Бесплатна публикација о запошљавању У овом бројУ 

слободних послова

265Број  466

23.05.2012. 

Стране инвеСтиције – велика Британија

ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ СЕ 
ПОЛАКО ОТВАРА
Привредни амбијент Србије постаје све занимљивији за 
британске улагаче, којима је важно да се држава добро 
котира на међународним листама које оцењују услове 
пословања, као и да постоје поуздане информације о правој 
вредности компаније у коју се инвестира

ПоСлодавци Предлажу  
Промене Закона о раду

(НЕ)СИГУРНОСТ  
РАДНИХ МЕСТА
Послодавци инсистирају да се рад на одређено време 
продужи са једне на три године и да се отпремнина у 
случају технолошког вишка исплаћује само за године 
проведене код последњег послодавца

НЕДОСТАЈУ 
АНЕСТЕЗИОЛОЗИ, 
РАДИОЛОЗИ, 
КАРДИОХИРУРЗИ
Све већи број лекара одлучује се за рад у иностранству. 
Лекарска комора Србије седмично добија бар десетак 
захтева за одлазак у земље ЕУ
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реч уредника

УВЕК ТЕЖИМ ПУТЕМ
Председник Британско-српске привредне коморе, сер Пол 

Џаџ, недавно је похвалио напоре српских власти на смањивању би-
рократије и трошкова администрације, што Србију ставља испред 
других земаља у региону. Према његовим речима, у протеклој 
години Трговински сектор британске амбасаде у Београду био је 
затрпан питањима, а стигло је и више економских делегација него 
икада. Џаџ тврди да ће инвестиције наставити да стижу у Србију, 
јер капитал увек тражи најповољније место за раст и верује да Ср-
бија може наредних година да претекне велике европске економије 
по стопи раста.

Председник Српске асоцијације приватних инвестиционих 
фондова, Дејвид Шоха, рекао је да и након светске финансијске кри-
зе има довољно слободних средстава, али је отежан приступ и пут 
за остварење инвестиција. Према његовим речима, предузетници 
који имају успешну фирму и визију развоја, бар у наредних пет го-
дина могу да рачунају на инвестирање приватних инвестиционих 
фондова, заинтересованих да у компаније у Југоисточној Европи 
уложе око 1,5 милијарди евра.

Водећа пословна удружења у Србији најавила су да ће од нове 
Владе Србије затражити измене Закона о раду. Послодавци инсис-
тирају да се рад на одређено време продужи са једне на три године 
и да се отпремнина у случају технолошког вишка исплаћује само 
за године проведене код последњег послодавца, а не за целокупан 
радни стаж. Заједнички тим пословних удружења ће имати зада-
так да затражи пријем код нових министара рада и економије, но-
вог премијера и председника, као и да синдикатима и широј јавно-
сти представи дугорочне ефекте ових промена.

У већини здравствених установа у Србији недостају анестези-
олози, кардиохирурзи, радиолози, педијатри, али и медицинске се-
стре. Представници Министарства здравља су најавили могућност 
запошљавања недостајућих кадрова, што би обезбедило нормалан 
рад у здравственим установама. Са дефицитом кадра посебно се 
суочавају већи клиничко-болнички центри. Охрабрује чињеница 
да је недавно објављен конкурс за пријем у радни однос 60 лекара и 
100 медицинских сестара, који ће бити распоређени по здравстве-
ним установама чији је оснивач град Београд. Како је саопштила 
Градска управа, ради се углавном о лекарима и медицинским рад-
ницима старим између 25 и 30 година, који ће на тај начин стећи 
услове за специјализацију или другу врсту усавршавања, а од 100 
медицинских сестара, њих 75 биће распоређено у четири клинич-
ко-болничка центра.

Лекарска комора Србије седмично добија бар десетак захтева 
за одлазак у земље ЕУ. „Лекари који су због свог стручног знања 
тражени, немају проблема да се запосле у земљама Уније. Да би 
Србија задржала своје лекаре, мора им понудити зараде које имају 
њихове колеге у ЕУ“, навела је директорка Лекарске коморе Србије, 
Татјана Радосављевић.

Министарство просвете и науке организовало је завршну рас-
праву о Нацрту стратегије развоја образовања у Србији до 2020. и 
обећало брзу коначну верзију документа, који први пут свеобух-
ватно и дугорочно уређује ову важну област, и то од предшколског 
васпитања и образовања до докторских студија. Један од циљева 
ове стратегије је да за осам година 38,5 одсто популације у Србији 
између 30 и 34 године има факултетску диплому.

„Да бисмо повећали запосленост, морамо да имамо младе који 
су спремни да се прилагођавају, усавршавају и који имају преду-
зетничког духа, а да би имали такву ширину, потребно им је високо 
образовање. Зато смо и предвидели да велики део њих стекне уни-
верзитетско образовање“, каже проф. др Властимир Матејић, глав-
ни аутор дела стратегије који се тиче високог образовања.

Редакција



Подршка развоју малих и средњих предузећа

Предузетници који имају успешну фирму и визију развоја у наредних пет година могу 
да рачунају на подршку приватних инвестиционих фондова, заинтересованих да у 

компаније у Југоисточној Европи уложе око 1,5 милијарди евра

„Буџетска средства која се пласирају у сектор МСП су 
скромна и недовољна, а након светске економске 
кризе понуда комерцијалних банака за развој секто-
ра малих и средњих предузећа је исцрпљена. Управо 
због тога је важно да се предузећа у Србији упознају 

са новим начинима финансирања, као што су пословни анђели, 
ризични капитал, улагања приватних инвестиционих фондова“, 
рекла је потпредседница Привредне коморе Србије, Видосава 
Џагић, на недавно одржаном стручном скупу посвећеном ула-
гањима међународних инвестиционих фондова у региону. Она је 
том приликом истакла да Привредна комора Србије припрема 
и публикацију, у којој ће бити представљене све могућности за 
финансирање малих и средњих предузећа из ових извора.

Отежан приступ средствима
Најновија истраживања Националне агенције за регионал-

ни развој показују да се повећава зависност домаћих фирми од 
страних извора финансирања. Услови за добијање тих средстава 
су много повољнији од понуде пословних банака. Према подаци-
ма Наледа, 28% српских предузећа користи кредите комерцијал-
них банака, 16% кредите државних институција, 15% лизинг, а 
12% инострана кредитна средства. Иако су средства из држав-
ног пакета помоћи сектору малих и средњих предузећа много 
повољнија, ограничена су буџетом за те намене. Министарство 
економије обезбеђује „старт ап“ кредите за почетнике, као и кре-
дите за проширење бизниса, али бројне фирме нису у могућности 
да их добију. С обзиром да је Привредна комора Србије члани-
ца Европске мреже предузетништва, може да обезбеди лакши 
приступ капиталу у међународним приватним инвестиционим 
фондовима. 

Говорећи на поменутом стручном скупу, председник Српс-
ке асоцијације приватних инвестиционих фондова, Дејвид Шоха, 
рекао је да и након светске финансијске кризе има довољно сло-
бодних средстава, али је отежан приступ и пут за остварење 
инвестиција. Према његовим речима, предузетници који имају 
успешну фирму и визију развоја, бар у наредних пет година, могу 
да рачунају на инвестирање приватних инвестиционих фондова, 
заинтересованих да у компаније у Југоисточној Европи уложе око 
1,5 милијарди евра. Идеја је да се уложена средства у наредних 
пет година увећају и Фонд заради око сто хиљада евра по инвес-
тицији. 

Модели инвестирања
„Преко такозваног БАС програма (Business Advisory Services), 

ове године ће и Европска банка за обнову и развој подржати око 
60 пројеката малих и средњих предузећа“, изјавила је недавно 
Александра Миладиновић, из Европске банке за обнову и развој. 
Према њеним речима, финансијску подршку добиће пројекти из 
области енергетске ефикасности и очувања животне средине, док 
је друга буџетска линија намењена пројектима консултантске 
природе, а план је да се подржи и женско предузетништво. На 
презентацији овог програма у Регионалној привредној комори у 
Крушевцу, Миладиновићева је истакла да је за пет година подрш-
ку добило око 320 малих и средњих предузећа. 

„Реч је о донаторском програму који је намењен малим и 
средњим фирмама, као подршка у консултантским услугама. 
Конкретно, предузећима можемо помоћи на два начина, а један 
од њих се односи на суфинансирање пројекaта“, рекла је Алексан-
дра Миладиновић. Проценат донације зависи од локације фир-
ме, типа консултантске услуге коју фирма користи и од броја за-
послених. Предузећа су до сада максимално добијала до 10.000 
евра, односно од 25% до 75% нето вредности пројекта. Поред тога, 
у оквиру БАС програма радиће се и на активностима за развој тр-
жишта, које се односе на различите тренинге, семинаре и обуке. 

  	 	 	 СМЦ

Програм едукације
Привредна комора Србије и Министарство просвете и науке, уз помоћ Таекс (TAIEX) одељења Европске 

комисије, организују семинар „Радионица о учешћу малих и средњих предузећа у иновационим пројектима“. 
Семинар ће бити одржан 15. јуна 2012. године, у просторијама Привредне коморе Србије, у Београду, и пред-
ставља добру прилику за дијалог и непосредну размену искустава на тему учешћа малих и средњих преду-
зећа у иновационим пројектима, између представника Европске комисије, институција и организација у ЕУ и 
ресорних институција Владе Србије, власника и представника МСПП сектора и институција.

новЕ моГУЋносТи и 
иЗвори ФинансираЊа
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Околности које настају у окружењу Србије, посебно у 
Европској унији, јасно показују да је земљи потребан 
веома промишљен, организован и квалитетан развој 
система образовања, јер је то један од кључних усло-
ва за развој Србије ка друштву заснованом на знању, 

способном да обезбеди добру запосленост становништва. Ове 
околности упозоравају да би, у супротном, Србија остала на ев-
ропској периферији, слабо конкурентна, мало привлачна за ин-
вестирање у секторе који стварају већу нову вредност, изложена 
даљој емиграцији талентованих и креативних и са утихнулим 
капацитетима за развој демократског и правичног друштва. Ове 
околности траже хармонизацију система образовања у Србији са 
европским простором образовања. Пројекција се ослања на сада-
шње стање система, али је вођена будућим животним и развој-
ним потребама друштва у Србији, каже се у Нацрту стратегије 
развоја образовања.

Велики број примедби
Министарство просвете и науке организовало је завршну 

расправу о Нацрту стратегије развоја образовања у Србији до 
2020. и обећало брзу коначну верзију документа, који први пут 
свеобухватно и дугорочно уређује ову важну област, и то од 
предшколског васпитања и образовања до докторских студија. 

Судећи по досадашњим расправама, академска заједница 
Србије  прилично је скептична према решењима будућег стра-
тешког акта који се односи на високо образовање, иако је са го-
тово свих сесија највиших органа државних универзитета стигла 
подршка неопходности доношења стратегије. Највећи број при-
медби, које је подржао и Национални савет за високо образовање, 
односи се на део о финансирању високог образовања. 

Представници релевантних институција и координатори из-
раде документа који је поделио јавност, говорили су и у емисији 
Радио телевизије Србије - „Око“. О Националној стратегији обра-
зовања до 2020. године говорили су проф. Тинде Ковач Церовић, 
државна секретарка у Министарству просвете и науке, проф. др 
Властимир Матејић, један од координатора израде стратегије и 
Милорад Антић, председник Форума средњих стручних школа. 
Више од 200 страна стратегије изазвало је велики број примедби, 
пре свега када је реч о финансирању образовања, тржишним пот-
ребама за кадровима и образовању наставника.

Аутори стратегије се залажу за побољшање наставног кадра, 
бољу инфраструктуру, једнака права на школовање за све, а стра-
тегија дефинише оквир којим би од јаслица до докторских студија 
образовање у Србији требало да доживи драстичну промену. 

Већи број високообразованих
Проф. Тинде Ковач Церовић је објаснила да је ова стратегија, 

за разлику од досадашњих, свеобухватна и чини оквир који по-
везује све делове у једну целину. „Она превазилази један поли-
тички мандат, јер ће неки аспекти ове стратегије моћи да буду 
примењени до 2020. године, док неки ипак неће“, тврди Ковачева.

Проф. др Властимир Матејић је подсетио да је јавна расправа 
о новој стратегији добро прошла и допринела да јавност схвати 
да је стратегија битна колико за друштво, толико и за поједин-
це. Антић, међутим, сматра да јавна расправа није била довољно 
доступна и транспарентна, да нису могли да је коментаришу сви 
наставници, као ни родитељи, те да је велики недостатак и што 
на сајту Министарства просвете и науке не постоје записници са 
сваке јавне дебате. 

Један од циљева ове стратегије је да за осам година 38,5 од-
сто популације у Србији између 30 и 34 године има факултетску 
диплому. Према речима проф. Матејића, то не значи да ће 38,5 
одсто популације имати факултетске дипломе, него да страте-
гија планира да проценат ђака који буду завршавали школовање 
у време које обухвата стратегија има високи степен стручне спре-
ме. Сада их је 23 процента у том добу, а у укупном становништву 
свега 6,7 одсто може да се похвали високим образовањем. 

„Да бисмо повећали запосленост, морамо да имамо младе 
који су спремни да се прилагођавају, усавршавају и који имају 
предузетничког духа, а да би имали такву ширину, потребно им 
је високо образовање. Зато смо и предвидели да велики део њих 
стекне универзитетско образовање“, каже проф. др Властимир 
Матејић, главни аутор дела стратегије који се тиче високог об-
разовања.

Средња стручна школа или гимназија
„Требало би у наредних десетак година направити промену 

и учинити да се више ђака уписује у гимназије, а мање у средње 
стручне школе“, рекла је Ковачева, напомињући да би ђаке тре-
бало тако да усмеравају и школе и родитељи. Њеном предлогу 
оштро се супротставио Милорад Антић, председник Форума 
средњих стручних школа, наглашавајући да није прави начин 
„отимати“ децу из средњих школа и терати их у гимназије, посеб-
но не из оних средњих школа које су добре и након којих ученици 
уписују добре техничке или правне и економске факултете.

Државна секретарка у Министарству просвете и науке је 
објаснила да се то свакако не односи на све, него на неке давно 
превазиђене средње школе, које и даље постоје у нашем образов-
ном систему само због историјског наслеђа. 

„Србија би требало да постане земља у којој ће се делатности 
заснивати на знању, а то захтева јаче школе“, рекао је Матејић. 
Према његовим речима, велики број деце која заврше средње 
стручне школе уписују високе школе, само зато што не могу да 
пронађу посао на тржишту рада, а да при томе немају довољно 
јаку основу да високе школе и заврше. „Због тога би“, нагласио је 
Матејић, „средње стручне школе морале да оспособе ученике за 
тржиште рада“.

Сви учесници у расправи су се сложили да је неопходно да 
постоје и локални стручни савети, који би процењивали који про-
фили,  која занимања и за који део земље недостају, како би се 
исправио диспаритет квалификација и тржишта рада.

  	 СМЦ

Национална стратегија развоја образовања

ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА БУДУЋНОСТ
Да бисмо повећали запосленост, морамо да имамо младе који су спремни да се прилагођавају, 

усавршавају и који имају предузетничког духа, а за такву ширину потребно је високо образовање
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Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапосле-
ности старијих од 15 година у Србији, на крају новембра 2011. го-
дине, износила је 23,7%, док је на крају 2008, када је избила свет-
ска економска криза, износила 14,7%. Економисти оцењују да ће 
незапосленост у Србији наставити да расте у наредном периоду, 
будући да се за ову годину очекује минимални привредни раст. 
Од краја 2008. до данас без посла је остало више од пола милиона 
људи, али је несигурност радног места и плате била далеко већа 
у приватним фирмама, него у државним.

Водећа пословна удружења у Србији најавила су да ће од 
нове Владе Србије затражити измене Закона о раду. Послодавци 
инсистирају да се рад на одређено време продужи са једне на 
три године и да се отпремнина у случају технолошког вишка ис-
плаћује само за године проведене код последњег послодавца, а не 
за целокупан радни стаж. Заједнички тим пословних удружења 
ће имати задатак да затражи пријем код нових министара рада и 
економије, новог премијера и председника, као и да синдикатима 
и широј јавности представи дугорочне ефекте ових промена. 

Унија послодаваца Србије већ дуже време инсистира на поје-
диним изменама Закона о раду, на првом месту по питању ду-
жине трајања уговора на одређено време, која у Србији износи 12 
месеци, као и начину обрачуна отпремнина, које се код нас рачу-
нају на основу свих година радног стажа запосленог, без обзира 
на то код ког послодавца је запослени радио.

„Ове одредбе, које су у Србији изразито неповољне у односу 
на земље у окружењу, уместо заштите запослених довеле су до 
успоравања отварања нових радних места, што је нарочито пого-
дило две категорије радно способног становништва - младе до 30 
година и запослене старије од 45 година, и тако допринеле паду 
броја запослених од 2009. године. Имајући у виду стање у реал-
ном сектору, пад запослености и дугорочну пословну несигур-
ност у Републици Србији, што је нарочито изражено последњих 
година, Унија послодаваца Србије је излазила са низом предлога 
Влади, по питању реформи неопходних за стварање повољног по-
словног амбијента. Један од њих је измена радног законодавства 
у циљу олакшаног запошљавања, чиме би се охрабрили посло-
давци на отварање радних места, без бојазни од могућих великих 
трошкова, што би допринело смањењу стопе незапослености, која 
је у Србији највиша у Европи“, каже Марко Радовић из Уније пос-
лодаваца Србије.

У овом удружењу одржан је и састанак представника Проје-
кта за регулаторну реформу у привреди Усаида (Business Enabling 
Project), Америчке привредне коморе, Савета страних инвестито-

ра, Српске асоцијације менаџера, Националне алијансе за локал-
ни економски развој (НАЛЕД), Привредне коморе Србије и Уније 
послодаваца Србије, на којем је истакнуто да је одлагање про-
мена поменутих уредби Закона о раду значајно увећало трош-
кове пословања и утицало на даљи пад запослености у Србији. 
Привредници сматрају да садашња регулатива, наслеђена из 
периода социјализма, не одговара реалним потребама тржишне 
привреде и у значајној мери дискриминише особе са 20 и више 
година радног стажа, односно раднике старије од 45 година.

По садашњем законском решењу, у случају да послодавац 
радника прогласи за технолошки вишак, дужан је да му исплати 
отпремнину за целокупан радни стаж, а не само за време које 
је провео у његовој компанији. На тај начин су послодавци при-
морани да запошљавају млађе раднике са мање радног стажа, 
којима би у случају отпуштања по основу технолошког вишка 
исплаћивали ниже отпремнине. Унија послодаваца је саопштила 
да су промене закона неопходне, како би се смањили трошкови 
пословања и створили услови за отварање нових радних места.

На састанку је договорено да организације формирају зајед-
нички тим, који ће одмах по формирању нове Владе настојати да 
убеди политичаре да су ове промене у општем интересу, а посеб-
но у интересу развијања привреде и смањења незапослености. 

Функционер ДС Божидар Ђелић је на дебати у организацији 
Америчке привредне коморе рекао да се залаже за измене зако-
на, али под условом да се по истеку уговора од три године исти не 
обнавља, већ да уследи стални уговор, како се не би догодило да 
људи раде и до 15 година на основу привремених уговора.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) 
Љубисав Орбовић оценио је да синдикати остају на становишту 
да неће подржати тај предлог. Како је рекао, тај предлог спре-
чава људе да формирају породицу и добију кредит. Када је реч о 
надокнади за отпуштање радника, СССС је предложио да се от-
премнина исплаћује за период за који претходно није добијена 
отпремнина. 

„Повећана незапосленост у ЕУ показала је да флексибил-
но запошљавање нема будућност у Србији. Не желим ни да за-
мишљам какве ће последице бити ако се закон сутра измени. Рак 
рана овог друштва нису сигурно права и велике плате запосле-
них, већ супротно - све мања права радника“, рекао је Орбовић, 
који је и члан Социјално-економског савета. Он додаје да Савет 
није заузео став поводом промена закона, јер су све стране у Са-
вету - представници државе, послодаваца и синдиката, остале на 
својим позицијама.

А.Бачевић

Послодавци предлажу  
промене Закона о раду

(НЕ)СИГУРНОСТ 
РАДНИХ МЕСТА
Послодавци инсистирају да се рад на одређено 
време продужи са једне на три године, 
а отпремнина исплаћује само за године 
проведене код последњег послодавца
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У последњих десет година у Србију је инвестирано пре-
ко 20 милијарди долара, што је негде око 16 милијарди 
евра, а само у 2011. години улагања су била око 2,5 ми-
лијарди евра. Појединачно највише заступљена делат-
ност била је трговина, због трансфера новца белгијског 

„Делеза“, а у производном сектору предњачила је аутомобилска 
индустрија. Према речима Божидара Лаганина, директора Аген-
ције за страна улагања и промоцију извоза, циљ је да се у овој 
години барем понови прошлогодишњи резултат. Да би се тај циљ 
остварио, потребно је, пре свега, развијати саобраћајну инфра-
структуру, смањити бирократски апарат и подићи капацитете 
локалних самоуправа, да буду што конкурентније у борби за нове 
инвеститоре. 

База за извоз на трећа тржишта
Према недавно објављеним подацима агенције Стандард и 

пурс (S&P), на рејтинг Србије, када је реч о страним улагањима, 
позитивно делује умерен јавни дуг, за који се очекује да ће на 
крају 2012. године бити мало изнад 45%, као и статус кандидата 
за ЕУ. 

Међутим, изјава која је ових дана много цитирана у медији-
ма и свакако представља разлог за нешто више оптимизма, јесте 
изјава председника Британско-српске привредне коморе, сер 
Пол Џаџа, који је похвалио напоре српских власти на смањивању 
бирократије и трошкова администрације, што Србију ставља 
испред других земаља у региону. Према његовим речима, у про-
теклој години Трговински сектор британске амбасаде у Београду 
био је затрпан питањима, а стигло је и више економских делега-
ција него икада. Џаџ, који је и председник компаније „Гринхаус 
капитал“, која интензивно улаже у телекомуникације у нашем ре-
гиону (у Србији је њихова највећа инвестиција „Орион телеком“), 
тврди да ће инвестиције наставити да стижу у Србију, јер капитал 
увек тражи најповољније место за раст, закључујући да Србија 
може наредних година да претекне велике европске економије 
по стопи раста. 

Иако се по статистикама не чини да седма економија све-
та знатно улаже у Србију, ситуација је другачија, будући да бри-
тански капитал не оперише из матичне земље, већ углавном 
из држава са ниским пореским стопама, попут Кипра. И поред 
тога, Велика Британија не спада у првих пет спољнотрговинских 
партнера Србије, што најбоље потврђује податак да је укупан 
обим британских улагања премашио тек 400 милиона долара. 
За велики број британских компанија српско тржиште је база за 
извоз на трећа тржишта. Као најпривлачнији сектори за британ-
ска улагања апострофирани су пољопривреда, бањски туризам, 
аутоиндустрија, енергетика, телекомуникације, транспортна ин-
фраструктура, рударство и текстилна индустрија. 

Раст укупне трговине
Трговинска размена две земље порасла је на 330 милиона 

долара, а покривеност увоза извозом износила је 60 одсто. Међу-
тим, евидентан је раст укупне трговине, а енергетика, пре свега 
сектор обновљивих извора енергије и коришћење отпада, веома 
је интересантан британским компанијама, где Србија има вели-
ки потенцијал. Неколико компанија се одлучило за велике грин-
филд инвестиције, а постоје планови за реализацију још оваквих 
инвестиција.

У укупном извозу Србије Велика Британија заузима 18. 
место, а у увозу 21. место. У извозу су доминирале гуме за пут-
ничке аутомобиле, топло ваљани лимови, бакарне цеви, прибор 
и машине, као и пољопривредни производи - малина, кукуруз, 
пшеница и соја. Најзначајнији извозници прошле године били су 
„Тигар“ из Пирота, „Ју ес стил“ из Смедерева, Фабрика бакарних 
цеви из Мајданпека, Ваљаоница бакра Севојно, Румагума, НИС, 
„Алтех“ Србија, „ЦТ компјутерс“ из Београда, „Трајал“ из Круше-
вца, „Агропартнер“ из Лучана. У увозу су предњачили лекови, 
каблови од ацетата, аутомобили, књиге, шкотски виски од јечма 
и других житарица, готови производи, полупроизводи и сирови-
не за хемијску индустрију и медицински сектор, као и машине и 
алати за грађевинску индустрију. 

Са улагањима од око 270 милиона долара Велика Британија 
се не налази на листи десет водећих земаља инвеститора, а раз-
логе првенствено треба тражити у структури њене привреде. Ве-
лики део британске економије чине услужне делатности, као што 

„Када инвеститори размишљају о улагању у Србију, узимају у обзир брзину евроинтеграција, 
владавину права и величину инвестиција, будући да велики капитал не купује мали бизнис, већ 
углавном циља на инвестиције у вредности од барем 20 милиона евра“, изјавио је председник 

Британско-српске привредне коморе Пол Џаџ, који је оценио да се тржиште у Србији отвара, поготову 
откако је потврђена кандидатура земље за чланство у Европској унији

Стране инвестиције – Велика Британија

ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ 
СЕ ПОЛАКО ОТВАРА
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су банкарство, консалтинг или информационо-комуникационе 
технологије. Најзначајнија британска инвестиција је у дуван-
ској индустрији, а компанија „Бритиш американ тобако“ (British 
American Tobacco) је већ 15 година присутна у Србији. После при-
ватизације Дуванске индустрије Врање, 2003. године, постали су 
водећи британски инвеститор у Србији и истовремено заузели 
изузетно важно место у пословним операцијама у Југоисточној 
Европи. Компанија је инвестирала преко 115 милиона евра у 
фабрику у Врању у последњих осам година. Захваљујући томе, 
глобални БАТ брендови, као што су „Кент“, „Лаки страјк“ (Lucky 
Strike), „Пал мал“ (Pall Mall) и „Виктори“ (Victory), производе се у 
Врању. 

Британско - српска привредна комора
У Србији послује око шездесет британских фирми, међу који-

ма су Алена Лтд, Пикфор Лтд, Ангус Фајр, Астра занека, БПА 
Лондон, БАТ, Бупа интернешнел, Дилојт и Туш, Ернест и Јанг, ЕЦ 
Харис, Краун ејџентс и многе друге. Повећање прилива страних 
улагања представља основ одрживог привредног раста. При-
вредни амбијент Србије поседује поменуте перформансе, због 
чега она постаје све занимљивије тржиште за британске компа-
није, које увек траже нове ресурсе за инвестирање. 

Поред важећег Трговинског споразума, Србија је са Великом 
Британијом потписала и Споразум о избегавању двоструког опо-
резивања, као и Споразум о узајамном подстицању и заштити 
инвестиција, који је ступио на снагу 2007. године. Сви ови доку-
менти су у функцији интензивирања привредних активности две 
земље. 

Активно учешће у промоцијама Србије у Великој Британији, 
поред Владе и Амбасаде у Лондону, има и Британско-српска при-
вредна комора. Ова организација је ангажована на промовисању 

Србије оним британским компанијама које су већ присутне у 
региону и траже нова инвестициона тржишта, интересантна за 
пласман њихових производа или услуга. Са друге стране, засту-
па интересе и извозно оријентисаних компанија из Србије, које 
желе да извозе на британско тржиште са преко 60 милиона пот-
рошача.

Културна размена
Велику Британију и Србију везују традиционално добри 

дипломатски односи дуги 170 година. Много значајних људи из 
света културе, науке, религије и медицине обележило је српско 
- британске односе и сарадњу. Културна размена расте, водећи 
британски дизајнери, архитекте и писци редовно посећују Србију, 
док су британски љубитељи музике најпопуларнији посетиоци 
фестивала „Егзит“ (EXIT). Пред властима у Београду је кључни 
период на путу европских интеграција, а Велика Британија пру-
жа пуну подршку Србији у остварењу тог циља.

Према мишљењу председника Британско-српске привредне 
коморе, за инвеститоре је најважније да се држава добро котира 
на међународним листама које оцењују услове пословања, као и 
да постоје поуздане информације о правој вредности компаније у 
коју се инвестира. Србија би могла да поради на транспарентно-
сти података, као и да понуди дубље финансијске анализе компа-
нија које траже инопартнере. При томе, домаће компаније морају 
реструктурирањем побољшати своју финансијску слику, јер ће 
само успешна предузећа бити купована. 

„Влада је почела да усваја политику која погодује посло-
вању“, рекао је у том контексту Џаџ, наглашавајући да га је ви-
шегодишње пословање у Србији уверило да највећи економски 
потенцијал земље лежи у секторима пољопривреде и финан-
сијских услуга. Председник Британско-српске привредне коморе 
је такође најавио да се у Лондону  разматра могућност издавања 
обвезница, вредних 100 или 200 милиона евра. Новац би био по-
нуђен у мањим траншама, од пет или десет милиона евра, преду-
зећима у Србији која желе да изграде нову фабрику, прошире се 
или уложе новац у нове технологије.

   СМЦ

Најбољи примери
Највећу британску инвестицију у Србији представљала је 

куповина Дуванске индустрије Врање. У међувремену било је 
неколико гринфилд инвестиција, „Агена технолоџи“ је у Ши-
мановцима изградила фабрику за пројектовање и производњу 
алатних машина и запослила 180 радника, „Албон инжење-
ринг“ гради фабрику аутоделова у Пећинцима, а Група Дану-
биус је изразила интерес за приватизацију Хотела „Меркур“ у 
Врњачкој Бањи, неколико објеката у Бањи Ковиљачи, Врњачкој 
и Рибарској бањи.  
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Комуникација је активност важна за све функције менаџ-
мента. Можемо је дефинисати као процес у којем се ин-
формације и разумевање преносе од једне особе ка другој. 
Нема комуникације ако се пренесена порука не прими и 
не разуме. Према томе, комуникација подразумева слање, 

примање и разумевање. Комуникација подиже морал тиме што 
људе информише, а пословним људима обезбеђује информације 
које су им потребне ради бољег доношења одлука. Она је средство 
којим убеђујемо, мотивишемо, информишемо и водимо следбенике 
заједничком циљу. 

Доста се пише и говори о доброј комуникацији (вербалној, пи-
саној, невербалној, формалној и неформалној), али је зачуђујуће 
колико је мало оних који успевају да је остваре. У породици, са 
пријатељима и познаницима, у друштвеној заједници, у организа-
ционом животу, за многе проблеме може се утврдити да потичу од 
неспособности да се оствари успешна комуникација.

Добра комуникација са другима је и пут успеха менаџера. 
Њену важност добро познају и професионални предавачи (профе-
сори), школски инструктори, врхунски тренери, политичари... По-
ред тога, они су врсни познаваоци добрих комуникацијских вешти-
на, као што су писање, говор, гестови, стил одевања и слично.

Нагласак на вештине комуникације са другима нагло је порас-
тао у последњој деценији 20. века. 

Разлози за фаворизовање знања из подручја комуникација на-
лазе се у чињеници да је у данашње време неопходно побољшати 
односе међу људима и пословним субјектима комуникацијским 
вештинама, као важном компонентом за успешно пословање ор-
ганизација.

Када говоримо о пословној комуникацији, битно је истаћи 
важност оне писане. Познато је да је мало пословних трансакција 
које се успешно обаве без пословне преписке. За те потребе ваља 
написати писма клијентима, продавцима, заступницима, доба-
вљачима, банкама, осигуравајућим друштвима и многим другим 
субјектима. Не каже се случајно да пословна писма представљају 
„тихе трговце предузећа“. Њима је потребно створити позитиван 
утисак, не само о ауторовом предузећу, већ и о самом аутору као 
способној особи која жели да буде на услузи.

Свако пословно писмо пише се са одређеном сврхом и има по-
себан циљ. Значи, различита писма се пишу у различите сврхе, али 
сва треба да задовоље одређене заједничке стандарде.  

Тајна добро срочене писане пословне поруке крије се у ко-
ришћењу обичног говорног језика, што значи да би поруку требало 
саставити тако да звучи природно и буде уљудна.

У свим облицима писане комуникације кључне ствари су пра-
вилан правопис и интерпукција. Међутим, потребно је и нешто 
више од пуке способности правилног обликовања реченица. Ваш 
би циљ требало да буде преношење мисли и идеја, па стога увек 
треба имати на уму особу са којом комуницирате, као и то да ре-
шевате одређену ситуацију. Документ који сте одабрали, приступ 
и стил зависиће од тога коме је порука намењена. Увек се треба 
поставити у позицију примаоца поруке, јер је само тако могуће 
замислити како ће та особа прихватити оно што је написано. Пре-
тпоставите које су потребе, жеље, интереси и проблеми примаоца 
поруке и размислите о најбољем начину на који бисте могли реши-
ти одређену ситуацију.

Без обзира на то шта смо одабрали као вид пословне кому-
никације (факс поруку, пословно писмо или електронску пошту), 
увек морамо пажљиво састављати документ, користити прегледну 
структуру текста која се лако чита и која је логички дизајнирана, 
користити одговарајући тон с обзиром на услове, ситуацију и при-
маоца поруке, а текст поруке изложити тако да добро изгледа и 
одаје утисак сигурности и корисности. 

Према томе, добра комуникација у писаној форми ће се ост-
варити онда када будете саопштавали управо оно што желите да 
кажете, а да при томе користите и одговарајући стил. Из тих разло-
га ваша порука би требало да буде прецизна (пажљиво проверите 
чињенице, наведите све релевантне детаље и обавезно извршите 
детаљну коректуру), концизна (реченице треба да су кратке и јасне, 
изрази једноставни) и јасна (будите природни, користите обичан је-
зик и стил, избегавајте формалности или фамилијарности).

Јелена	Вујичић	и	Марија	Максимовић 
	(Извор:	www.gmbusiness.biz)

Добра комуникација

срЕдсТво УбЕЂиваЊа и 
моТиваЦијЕ

Разлози за фаворизовање знања из подручја комуникација налазе се у чињеници да је у данашње 
време неопходно побољшати односе међу људима и пословним субјектима комуникацијским 

вештинама, као важном компонентом за успешно пословање организација

Савршена занимања за 
     комуникативне особе 

1) Маркетинг 
Било да сте на извршној позицији или радите за марке-

тиншку агенцију, ваше комуникационе вештине често су изло-
жене јавности. Способност убеђивања овде је врло важна, као и 
изградња поверења код нових и одржавање добрих односа са 
постојећим контактима. 

2) Новинарство 
Развијене комуникационе вештине у овој струци су посеб-

но важне, јер добро обавити посао не значи само квалитетно 
разговарати са саговорницима, већ и прилагодити њихове 
изјаве и стручну терминологију просечном читаоцу, гледаоцу 
или слушаоцу. Елоквентни људи могу да развијају свој таленат 
кроз различите медије, могу да буду и репортери или телеви-
зијски/радијски водитељи. 

3) Продаја
Познато је да у продаји морају радити људи који воле да 

причају и комуницирају. За то постоји разлог: развијање одно-
са са купцима и изградња поверења. 

4) Подучавање 
Независно од узраста ученика, комуникационе вештине 

биће кључан фактор у вашем настојању да постанете успешан 
ментор који надахњује своје ученике или студенте. Учитељи и 
професори слове за најбоље говорнике. 

5) Пи-ар
Већина пи-арова своје време проводи комуницирајући са 

представницима медија. Ово је комплексан и изазован посао, 
у којем се добре комуникационе вештине морају подразуме-
вати, али пружа много могућности и за њихово усавршавање.



   |  Број 466  |  23.05.2012. Бесплатна публикација о запошљавању 9  23.05.2012.  |  Број 466  |   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 

ВОЈВОДИНА
ВЛАДА АУТOНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

тел. 021/4874-842, 021/4874-448
www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs

На основу члана 54 став 2 Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинским 
службеницима (“Службени лист АПВ”, бр. 
9/09-пречишћен текст, 18/09-измена назива 
акта и 9/11) и члана 6 Покрајинске уредбе о 
поступку и начину расписивања и спровођења 
интерног огласа и конкурса ради попуњавања 
радних места (“Службени лист АПВ”, бр. 
17/07 и 18/09-измена назива акта), Служба за 
управљање људским ресурсима оглашава

КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПРИПРАВНИЧКОГ РАДНОГ 
МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ 

СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА 
ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ 

ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ

1. Орган у коме се радно место попуњава:
Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију-Сектор за 
социјалну политику, борачку и инвалидску 
заштиту и заштиту цивилних инвалида рата.

2. Радно место које се попуњава:

Приправник
1 извршилац

3. Опис послова радног места:
Приправник се оспособљава за самосталан рад 
и полагање државног стручног испита за рад 
у органу управе, по Програму који је утврђен 
посебним актом покрајинског секретара за 
здравство, социјалну политику и демографију.

4. Услови потребни за запослење на радном 
месту:
високо образовање стечено на правним 
академским студијама другог степена (дипломске 
академске студије-мастер, специјалистичке 
академске студије), односно на основним 
студијама права у трајању од најмање четири 
године.

5. Посебни услови

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

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

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

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

6. Знања и вештине који ће се оцењивати 
у изборном поступку и начин њихове 
провере

Путем тестирања и разговора се вреднује:
- просечна оцена стечена током образовања;
- дужина трајања школовања;
- положај образовне установе на 

званичној ранг листи установа одређеног 
образовног профила, ако таква постоји.

Путем тестирања се проверава познавање 
основа уставног уређења Републике Србије и 
уставно-правног положаја Аутономне Покрајине 
Војводине, као и познавање основа делокруга 
рада Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију.

7. Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на одређено време-
годину дана.

8. Meсто рада:
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16.

9. Рок за подношење пријаве на конкурс
Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када 
га објави организација надлежна за послове 



   |  Број 466  |  23.05.2012. Бесплатна публикација о запошљавањуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

запошљавања у огласним новинама “Послови”. 
Рок почиње да тече 24. маја 2012. године, а 
истиче 07. јуна 2012. године.

10. Адреса на коју се подносе пријаве:
Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

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

12. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс:

- оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству;

- оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених;

- оригинал или оверена фотокопија уверења 
о некажњавању издатог од стране МУП-а;

- оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању;

- оверена фотокопија радне књижице.

13. Датум оглашавања: 23. мај 2012. године.

Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао секретар Покрајинског секретаријата 
за здравство, социјалну политику и демографију.

Овај конкурс објављен је на интернет страници 
Службе за управљање људским ресурсима, на 
огласној табли Владе Аутономне Покрајине 
Војводине, на огласној табли Покрајинског 
секретаријата за здравство, социјалну политику 
и демографију, у гласилу организације надлежне 
за послове запошљавања и у дневном листу 
“Данас”.

пословни 
центри 

нсЗ

Подршка у 
реализацији 

предузетничке идеје
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У складу са Акционим планом запошљавања 
града Пожаревца за 2012. годину, бр. 01.06-
130/8 од 22.11.2011. године и закљученим 
Споразумом о уређивању међусобних права 
и обавеза у реализацији програма или мера 
активне политике запошљавања 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

У сарадњи са Националном 
службом за запошљавање

Филијала Пожаревац

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2012. 

ГОДИНИ

I ОПИС MEРE И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Субвенција за самозапошљавање одобрава се 
незапосленим лицима која се воде на евиденцији 
Националне службе за запошљавање на 
подручју града Пожаревца, а у циљу обављања 
новорегистроване делатности.

Висина укупне субвенције износи 224.000,00 
динара по незапосленом лицу. 

Уколико се више незапослених лица удружи, 
у складу са законом, свако лице појединачно 
подноси захтев за самозапошљавање и 
остваривање права на субвенцију од 224.000,00 
динара.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови 

Право на доделу субвенције за самозапошљавање 
има лице које је:

- поднело захтев са бизнис планом 

- пријављено на евиденцију незапослених 
Националне службе за запошљавање у 

Пожаревцу или Костолцу (у даљем тексту: 
Национална служба) најмање месец дана 
пре подношења захтева и

- завршило инструктивну обуку за 
самозапошљавање по плану и програму 
обуке у организацији Националне службе 
или друге одговарајуће организације, а у 
циљу подизања нивоа информисаности и 
компетентности за отпочињање сопственог 
посла.

Субвенција за самозапошљавање се одобрава 
под условом:

- да је пословни програм (бизнис план) 
оправдан и да обезбеђује самозапошљавање 
и отварање нових радних места, а приоритет 
имају производне и производно услужне 
делатности;

- да подносилац захтева није користио 
средства по програму за самозапошљавање 
Националне службе за запошљавање у 
претходном петогодишњем периоду;

- да подносилац захтева није користио 
средства из буџета РС или буџета Града у 
претходном петогодишњем периоду, а ради 
отпочињања самосталне делатности.

Право на субвенцију за самозапошљавање не 
може се остварити у следећим случајевима:

- за обављање делатности пољопривредног 
газдинства, удружења грађана и друштвених 
организација;

- за обављање делатности у области 
експлоатације угља, трговине, такси 
превоза, мењачница, коцкања и клађења 
и другим областима у складу са списком 
делатности објављеним на сајту Националне 
службе - www.nsz.gov.rs;

- уколико је лице већ остварило право на 
исплату новчане накнаде у једнократном 
износу за самозапошљавање;

- уколико лице није испунило ранију уговорну 
обавезу према Националној служби по 
програму самозапошљавања.
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Документација за подношење захтева:

- захтев са бизнис планом на прописаном 
обрасцу;

- доказ о завршеној обуци, уколико није 
завршена у организацији Националне 
службе;

- писана изјава подносиоца захтева о свим 
другим de minimis државним помоћима 
које је добио у претходном петогодишњем 
фискалном периоду и да ли му је и по ком 
основу већ додељена државна помоћ за исте 
оправдане трошкове или изјава подносиоца 
захтева да није користио државну помоћ;

- доказ о власништву пословног простора, 
уколико подносилац захтева располаже 
истим;

- доказ о власништву опреме, уколико 
подносилац захтева располаже истим.

У случају када је подносилац захтева особа 
са инвалидитетом, потребно је доставити и 
решење о инвалидности или процени радне 
способности, којим је утврђено да подносилац 
захтева може обављати послове, односно 
делатности наведене у захтеву са бизнис 
планом.

Национална служба задржава право да тражи 
и друге доказе релевантне за одлучивање о 
захтеву подносиоца.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА 

Национална служба проверава испуњеност 
услова Јавног позива и врши рангирање 
примљених захтева на основу унапред 
дефинисаних критеријума при оцени бизнис 
плана. 

При оцени бизнис плана узимају се у обзир 
следећи елементи за бодовање: резултат 
инструктивне обуке, врста делатности у 
којој се планира започињање новог бизниса, 
категорија лица, тржиште (купци, конкуренти 
и добављачи), потребни ресурси (пословни 
простор и опрема) и финансијски показатељи. 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о одобравању субвенције за 
самозапошљавање незапослених лица доноси 
градоначелник, на предлог Националне службе, 
а по претходно прибављеном мишљењу 
Локалног савета за запошљавање.

Одлука о додели субвенције за самозапошљавање 
објављује се на огласној табли Националне 
службе. 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

На основу одлуке о додели субвенције за 
самозапошљавање, Национална служба 
сачињава уговор са незапосленим лицем у року 
од 30 дана од дана достављања одлуке и исти 
прослеђује на потписивање градоначелнику 
и директору Филијале за запошљавање 
Пожаревац.

Документација за закључивање уговора: 

- фотокопија решења надлежног органа о 
упису у регистар, уколико ниje регистрован 
у АПР;

- фотокопија решења о ПИБ-у;

- фотокопија пријаве на обавезно социјално 
осигурање;

- средство обезбеђења уговорних обавеза;

- фотокопија уговора о отварању рачуна 
или картице текућег рачуна;

- фотокопија картона депонованих потписа 
банке;

- фотокопија овереног потписа у суду;

- фотокопија личне карте подносиоца 
захтева;

- фотокопија личне карте жиранта и други 
докази у зависности од статуса жиранта и

- писани пристанак подносиоца захтева 
и жиранта за прикупљање и обраду 
података о личности.
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Приликом закључивања уговора подноси се 
средство обезбеђења уговорних обавеза, и то: 

- две истоветне бланко трасиране менице 
корисника средстава са једним жирантом 
и меничним овлашћењима.

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

Лице је у обавези да отпочне обављање 
регистроване делатности након подношења 
захтева, а најкасније до датума потписивања 
уговора.

VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 
НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

- обавља регистровану делатност најмање 
12 месеци, почев од дана отпочињања 
обављања делатности;

- измирује обавезе по основу јавних 
прихода, од дана отпочињања делатности 
до периода наведеног у уговору;

- Националној служби омогући праћење 
реализације уговорне обавезе;

- Националној служби достави доказе о 
реализацији уговорне обавезе и 

- обавести Националну службу о свим 
променама које су од значаја за 
реализацију уговора у року од 8 дана од 
дана настанка промене.

У случају да корисник средстава не испуни 
обавезе утврђене уговором, дужан је да 
Националној служби врати износ исплаћене 
субвенције, сразмерно проценту реализације 
уговорне обавезе, увећан за законску затезну 
камату од датума преноса средстава.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Захтев са бизнис планом, у два примерка, 
подноси се надлежној организационој јединици 
Национaлне службе, према месту пребивалишта 
(Пожаревац или Костолац), непосредно или 
путем поште, на прописаном обрасцу, који се 
може добити у истој организационој јединици 
или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

Додатне информације могу се добити у наведеној 
организационој јединици Националне службе, 
контакт телефон: 012/538-102; 538-106. 

Јавни позив је отворен 30 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе 
„Послови“. Текст јавног позива објављује се и 
на сајту Националне службе, на огласној табли, 
као и у листу „Реч народа“.

Непотпуна документација неће се узимати 
у разматрање.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом
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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

265

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

бЕоГра д

ГрадСка оПШтина 
СавСки венац  
уПрава ГрадСке 
оПШтине
11000 Београд
Кнеза Милоша 69
тел. 011/2061-720

Стручни сарадник-
комунални инспектор

УСЛОВИ: висока стручна спре-
ма, једна година радног ста-
жа; положен државни стручни 
испит; положен возачки испит 
„Б“ категорије. Осим наведе-
них услова, кандидат треба 
да испуњава и услове утврђе-
не чланом 6 Закона о радним 
односима у државним органи-
ма. Уз пријаву кандидат под-
носи: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, оверену 
копију дипломе, доказ о радном 
стажу и копију возачке дозволе.

Расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни 

однос на неодређено 
време

у Информационој  
технологији

Самостални стручни 
сарадник за контролу ИТ 
безбедности и заштите
1 извршилац

Уколико сте спремни да приме-
ните своја знања и вештине и 
стекнете нова кроз тимски рад 
у динамичном окружењу, пози-
вамо вас да се пријавите за 
обављање наведеног посла ако 
испуњавате следеће услове:

Услови за обављање посла:
- високо образовање на сту-

дијама другог степена – 
електротехнички факултет, 
математички факултет или 
факултет организационих 
наука

- пет година радног иску-
ства.

Други посебни услови:
- пасивно знање енглеског 

језика
- познавање ISO/IEC 27000 

серије стандарда, оператив-
них система, мрежних тех-
нологија и база података.

У поступку избора кандидатa 
извршиће се провера њихо-
ве стручне оспособљености, 
знања и вештина, и то: позна-
вање стандарда информатич-
ке безбедности, оперативних 
система, мрежних технологија, 
база података и механизма 
заштите – тестирањем, а моти-
вација за рад и остале вешти-
не и способности – путем непо-
средног разговора.

Информације о спровођењу 
поступка селекције (време и 
место тестирања и одржавања 
непосредних разговора) канди-
датима ће се доставити елек-
тронском поштом, на адресе 
које буду навели у својим прија-
вама.

Пријаву, мотивационо писмо, 
CV и доказе о испуњености 
услова из огласа (оверену 
фотокопију дипломе и доказ о 
радном искуству), кандидати 
треба да доставе најкасније до 
6. јуна 2012. године.
Текст јавног огласа може се 
наћи на веб-сајту Народне бан-
ке Србије - www.nbs.rs, на стра-
ници „Запослите се у Народној 
банци Србије“.

Пријаве се подносе у писаној 
форми Људским ресурсима, 
Београд, Краља Петра 12, са 
назнаком „За оглас – ИТ“. Теле-
фони за контакт: 011/30-27-391 
и 011/30-27-248

Неблаговремено поднете и 
непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

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

0800 300 301 
(позив је бесплатан)

нсЗ позивни 
центар

Администрација и управа
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бор

уСтанова  
„центар За културу 
оПШтине Бор“
19210 Бор, Моше Пијаде 1
тел. 030/424-546

Директор
на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије; да 
поседује општу здравствену спо-
собност; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање 
послова директора; да има висо-
ку стручну спрему на једном од 
факултета уметности или једном 
од факултета друштвених наука; 
најмање 5 година радног иску-
ства; да поседује организацио-
но-стручне способности у реали-
зацији програма из културе; да 
поседује искуство непосредног 
рада са младима уз изражено 
познавање друштвених и култур-
них потреба младих. Кандидати 
су дужни да уз пријаву на кон-
курс, уз потпуну личну и радну 
биографију, приложе: уверење 
о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о 
здравственој способности, уве-
рење да се против њих не води 
кривични поступак, оверен пре-
пис или фотокопију дипломе 
VII степена стручности, доказ 
о дужини радног стажа, кратку 
биографију са описом послова 
које је кандидат обављао, про-
грам рада за мандатни период од 
4 године. Уверење о држављан-
ству не сме бити старије од шест 
месеци. Пријаве са наведеним 
доказима у затвореним коверта-
ма доставити на адресу: Устано-
ва „Центар за културу општине 
Бор“, Моше Пијаде 1, у року од 
15 дана од дана објављивања, 
са назнаком: „3а Управни одбор-
пријава на конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

јаГодина

центар За Социјални рад 
„деСПотовац“
35213 Деспотовац
тел. 035/611-394

Неговатељ
5 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне 
спреме, рад по сменама.

КВ радник на одржавању 
објекта

УСЛОВИ: III степен стручне 
спреме, КВ радник електро, 
машинске, водоинсталатерске 
или грађевинске струке.

Спремачица, радник на 
одржавању хигијене

УСЛОВИ: основно образовање, 
рад по сменама.

Административно-
технички послови

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, економски или правно-
биротехнички смер.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о 
држављанству, лекарско уве-
рење о здравственој способ-
ности. Пријаве са потребном 
документацијом слати на горе-
наведену адресу.

оСновно јавно 
тужилаШтво
35250 Параћин, Мајора Марка 1
тел. 035/563-332

Тужилачки приправник
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат прилаже 
оригинал или оверену фотоко-
пију: уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рође-
них, уверења да није осуђиван, 
уверења да није под истрагом 
и да се против њега не води 
кривични поступак, дипломе о 
завршеном правном факулте-
ту, личну и радну биографију. 
Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Изборни поступак 
спровешће се усменим разгово-
ром са учесницима јавног кон-
курса. Датум разговора биће 
одређен накнадно, о чему ће 
сви учесници бити благовреме-
но обавештени. Рок за подно-
шење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања огласа у „Служ-
беном гласнику РС“, односно у 
публикацији „Послови“.

лоЗниЦ а

иСПравка дела оГлаСа 
оПШтина круПаЊ 
оПШтинСка уПрава
15314 Крупањ, Маршала Тита 2
тел. 015/681-125, 681-101

Оглас објављен 02.05.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се за радно 
место: ликвидатор за месне 
заједнице, и треба да стоји: 
ликвидатор. Остали део огла-
са остаје непромењен.

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

Администрација и управа
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панчЕво

СПортСки СавеЗ 
оПШтине алиБунар
26310 Алибунар 
Жарка Зрењанина 4
тел/факс: 013/641-247
e-mail: sport@аlibunar.оrg.rs

Послови одржавања 
фискултурне сале
за рад у Банатском Карловцу

УСЛОВИ: да је кандидат држа-
вљанин Републике Србије; да је 
пунолетан; да има општу здрав-
ствену способност - доставља 
само кандидат који је изабран 
након спроведеног избора; да 
има прописану стручну спре-
му; да није осуђиван за кри-
вично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, да 
се против њега не води кри-
вични поступак за дело за које 
се поступак води по службеној 
дужности. Посебни услови: III 
степен стручне спреме, бравар-
металостругар, најмање једна 
година радног искуства, посе-
довање важеће возачке доз-
воле „Б“ категорије. Доказе о 
испуњености услова кандидат 
је дужан да достави у оригина-
лу или у овереној фотокопији. 
Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњавању услова 
предвиђених огласом подносе 
се Управном одбору Спортског 
савеза Општине Алибунар, на 
горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс-послови одр-
жавања фискултурне сале у 
Банатском Карловцу“. Сва оба-
вештења о огласу могу се доби-
ти на број телефона: 013/641-
247. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

срЕмска миТровиЦа

оПШтинСка уПрава 
оПШтине Шид
Шид, Карађорђева 2

Технички секретар 
председника општине

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, правни, економски, 
пољопривредни техничар, 1 
година радног искуства, позна-
вање рада на рачунару, знање 
енглеског језика, општа пси-
холошка способност за рад 
са странкама (провера ће се 
извршити пре пријема у рад-
ни однос), познавање рада на 
рачунару, положен стручни 
испит и поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије. Поред 
наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Репу-
блике Србије, да је пунолетан, 
да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Шеф Одсека за локални 
економски развој

УСЛОВИ: VII степен струч-
не спреме, економског сме-
ра, 2 године радног искуства, 
познавање рада на рачунару, 
положен стручни испит, знање 
енглеског језика, општа пси-
холошка способност за рад 
са странкама (провера ће се 
извршити пре пријема у радни 
однос) и поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије. Поред 
наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Репу-
блике Србије, да је пунолетан, 
да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Извршилац за израду 
пројекта и послове 
развоја

УСЛОВИ: VII степен струч-
не спреме, друштвеног сме-
ра, 1 година радног искуства, 
знање енглеског језика, позна-
вање рада на рачунару, поло-
жен стручни испит, општа пси-
холошка способност за рад 
са странкама (провера ће се 
извршити пре пријема у радни 
однос) и поседовање возачке 
дозволе „Б“ категорије. Поред 
наведених услова, кандидат 
треба да испуњава и опште 
услове: држављанство Репу-
блике Србије, да је пунолетан, 
да има прописану стручну спре-
му, да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци 
или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву о испуња-
вању услова огласа, кандида-
ти треба да доставе и следеће 
доказе: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о стручној спре-
ми, уверење надлежног суда 
да нису осуђивани за наведено 
кривично дело. Лекарско уве-
рење о здравственој способно-
сти доставља се након доноше-
ња одлуке о избору кандидата. 
Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве 
на оглас доставити на адресу: 
Општинска управа Општине 
Шид, Карађорђева 2, Шид.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Администрација и управа
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центар За Социјални 
рад оПШтине рума
22400 Рума, Железничка 28
тел. 022/474-281

Возач

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, 1 година радног иску-
ства; возачки испит „Б“ катего-
рије; уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рође-
них; уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која 
му онемогућавају рад у држав-
ном органу; краћа биографија.

Благајник-аутоматска 
обрада података

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, економска школа, гим-
назија; 6 месеци радног иску-
ства; државни испит; уверење 
о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених; уве-
рење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која му 
онемогућавају рад у државном 
органу; краћа биографија.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања.  
Пријаве са доказима доставити 
на адресу Центра. Избор канди-
дата и обавештење извршиће 
се у року од 3 дана од дана 
закључења огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

сУбоТиЦ а

Град СуБотица 
ГрадСка уПрава 
Секретаријат За 
оПШту уПраву и 
ЗаједниЧке ПоСлове 
СлужБа За ПроПиСе 
јавне наБавке и 
оПШте ПоСлове
24000 Суботица, Трг слободе 1
тел. 024/626-798

Шеф за инспекцијско-
надзорне послове

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, грађевинског, правног, 
управног или економског сме-
ра, са најмање 5 година рад-
ног искуства у струци, положен 
стручни испит. Поред посебних 
услова, кандидати за заснивање 
радног односа на неодређено 
време на горенаведеном рад-
ном месту треба да испуња-
вају и следеће услове из члана 
6 Закона о радним односима 
у државним органима: да су 
држављани Републике Србије, 
да су пунолетни, да имају 
општу здравствену способност, 
да нису осуђивани за кривич-
но дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месе-
ци или за кажњиво дело које их 
чини неподобним за обављање 
послова у државном органу. 
Пријаве на оглас са доказима о 
испуњавању свих горенаведе-
них услова за заснивање радног 
односа, заинтересовани канди-
дати подносе поштом, на адре-
су: Градска управа Суботица, 
пријава на оглас, Трг слободе 
1 или лично у Градски услужни 
центар Града Суботице, при-
земље, Трг слободе 1. Докумен-
тацију којом се доказује испуње-
ност услова из огласа кандидати 
подносе у оригиналу или као 
оверене фотокопије или ће се 
у противном сматрати да им је 
пријава непотпуна. Непотпу-
не и неблаговремено поднете 
пријаве неће бити узете у обзир 
приликом одлучивања о избору 
кандидата. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања.

 Трговина и услуге

„БатеС“ доо
24000 Суботица 
Вука Караџића 17
тел. 062/1127-096

Помоћни радник у кухињи

УСЛОВИ: I-IV степен стручне 
спреме, било ког занимања, са 
најмање годину дана радног 
искуства на пословима у при-
премању хране, месец дана 
пробног рада. Заинтересова-
ни кандидати треба да се јаве 
Соњи Панајотов, на број теле-
фона: 062/1127-096. Рок за 
пријаву је 25.05.2012. године.

„аГро атина“ доо
24000 Суботица
Београдски пут 116/а
тел. 063/580-638

Трговац
на одређено време од 3 
месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, пољопривредна школа, 
економска или гимназија и III 
степен стручне спреме, трговач-
ка школа, основно познавање 
рада на рачунару. Пожељно је 
да лице има до 30 година ста-
рости, јер ће бити примљено по 
програму Националне службе 
за запошљавање. Заинтересо-
вани кандидати могу се јављати 
на број телефона: 063/580-638. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији 
„Послови“.

Обука за
активно 
тражење
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Посао се не чека, 
посао се тражи
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Србију 
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Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ
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„RAIFFеISEN BANKA“ аD
11000 Београд
Булевар Зорана Ђинђића 64а
тел. 011/3202-100
е-mail: danijela.rakic@raiffeisеnbank.rs

Сарадник за директну 
продају
за рад у Новом Саду, на 
одређено време 3 месеца
25 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI или IV сте-
пен стручне спреме у било ком 
занимању; предност при избору 
кандидата: искуство у банкар-
ству, продаји, трговини; пробни 
рад 3 месеца.

„клима-теХника“ доо
11000 Београд, Пожешка 37
тел. 011/3058-825
е-mail: klimatehnika.m@ptt.rs

Сервисер опреме за 
климатизацију директне и 
индиректне експанзије

УСЛОВИ: III, IV, V степен струч-
не спреме; познавање рада 
на рачунару, возачка доз-
вола „Б“ категорије, позна-
вање енглеског језика, радно 
искуство минимум 2 године. 
Документација коју је потребно 
доставити за пријаву на оглас: 
искључиво радна биографија са 
основним подацима о лицу које 
је подноси.

Фит Форм
18000 Ниш, Томе Роксандића 4/2
тел. 018/214-047

Сарадник за комерцијалу, 
продају и промоције

УСЛОВИ: средња стручна спре-
ма (универзитет се сматра 
предношћу); познавање рада 
на рачунару; способност за 
индивидуални и тимски рад; 
иницијатива, предузетништво 
и амбициозност су пред-
ност. Пријаве слати на е-mail: 
gotopwоrk@gmail.com.

СуЗуки СервиС
11000 Београд, Љубићка 7
тел. 011/2492-204

Продавац аутоделова

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, трговац аутоделовима; 
потребно искуство у продаји 
аутоделова или у аутосервису 
6 месеци; познавање рада на 
рачунару; познавање енглеског 
језика-средњи ниво; возачка 
дозвола „Б“категорије; пробни 
рад 1 месец. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања кон-
курса.

„TECHNOCOVERING“ Dоо
24000 Суботица
Максима Горког 11
тел. 024/529-863
е-mail: recruiment@technocovering.com

Тапацирер
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне 
спреме, тапацирер, 12 месеци 
радног искуства, теренски рад, 
пробни рад 1 месец, могућност 
обуке у иностранству. Прија-
ве (CV) слати мејлом или се 
обратити на бројеве телефона: 
024/529-863 и 551-707. Особа 
за контакт: Александра Томаш-
ковић. Рок за пријављивање је 
14 дана од дана објављивања 
огласа.

„влама“ доо
24000 Суботица
Јована Микића 92
тел. 024/577-878
е-mail: vlama24@open.telekom.rs

Возач-транспортни радник
на одређено време од 6 
месеци

УСЛОВИ: I-IV степен струч-
не спреме, било ког профила, 
возачка дозвола „Ц“ катего-
рије, пожељно познавање рада 
на виљушкару, радно искуство 
од најмање годину дана као 

возач комбија. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве лич-
но на адресу: Јована Микића 
92, сваког дана, од 13,00 до 
15,00 часова. Рок за пријаву је 
20.06.2012. године.

„YUкк-ZIPPLAST“ Dоо
31210 Пожега
Годовички пут бб
тел. 031/3816-179
www.zipplast.cо.rs

Менаџер продаје

Послови: истраживање тржишта 
патент затварача и конца; про-
моција и презентација патент 
затварача и конца; послови 
продаје патент затварача и кон-
ца; административни и други 
послови.

УСЛОВИ: завршен факултет, 
са или без радног искуства 
(искуство на пословима продаје 
је предност); добро знање рада 
на рачунару (МS Office и Интер-
нет, додатни програми су пред-
ност); знање енглеског језика 
је предност; возачка дозвола 
„Б“ категорије, активан возач; 
да кандидат није осуђиван или 
под истрагом. Радни однос је 
на неодређено време, са могућ-
ношћу даљег развоја и напре-
довања, пробни рад 6 месеци. 
Предвиђена је претходна прове-
ра радних способности (психич-
ко тестирање, стручна знања, 
рад на рачунару). Пријаве и 
CV са фотографијом и копијом 
доказа о стручној спреми дос-
тавити до 31.05.2012. године, 
на горенаведену адресу или 
на e-mail: posao@zipplast.cо.rs. 
Контакт телефони: 031/3816-
179, 064/8255-330.
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„DIAS ZEUS TRAVEL“ Dоо
24000 Суботица, Корзо 15/VII
тел. 024/521-563
e-mail: info@diaszeustravel.rs

Туристички водич-
продавац
на одређено време од 5 
месеци
7 извршилаца

УСЛОВИ: III степен струч-
не спреме, било ког профила, 
обавезно знање рада на рачу-
нару, познавање мађарског и 
енглеског језика на средњем 
нивоу, радно искуство у раду 
са људима, у продаји или тури-
зму од најмање 6 месеци, рад 
на терену у Грчкој: Ставрос и 
Неи Пори, пробни рад 1 месец. 
Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве сваког радног 
дана, од 12,30 до 16,00 часова, 
на адресу: Корзо 15/VII.

„младинСка кЊиГа“ доо
11070 Нови Београд
Ђорђа Станојевића 14

Теренски комерцијалиста
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме у било ком занимању, 
пожељно искуство у про-
даји. Пријаве слати на е-mail: 
sladana.boskovic@mladinska.rs.

„BUKY“ Dоо
24000 Суботица, Вишка 17
тел. 024/552-939

Продавац
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен 
стручне спреме трговачке стру-
ке или лице без обзира на зани-
мање, са радним искуством на 
траженим пословима. Заинте-
ресовани кандидати треба да 
се јаве лично на горенаведену 
адресу, радним данима, од 07,00 
до 15,00 часова или да се обра-
те особи за контакт: Далиборки 

Аћимовић, на број тел. 024/552-
939 и 024/551-261, најкасније до 
30.05.2012. године.

 Грађевинарство   
     и индустрија

„Бевира“ доо
24220 Чантавир, Киш Ференца 41
тел. 063/7822-762

Руковалац ПВЦ 
екструдера
на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: I до IV степен струч-
не спреме, без обзира на зани-
мање, пожељно радно искуство 
на ПВЦ екструдеру, возачка 
дозвола „Б“ категорије, пред-
ност: кандидати из Чантавира 
и ближе околине, пробни рад 
1 месец. Пријаве (CV) слати на 
е-mail: beviraca@open.telekom.
rs или се јавити лично на горе-
наведену адресу, радним дани-
ма, од 08,00 до 14,00 часова, 
као и на број тел. 063/7822-
762. Особа за контакт: Рајмонд 
Маћаш. Рок за пријављивање је 
до 02.06.2012. године.

доо „јотел“
18000 Ниш
Булевар Немањића 67, локал 45
е-mail: оffice@jotel.cо.rs

Дипломирани 
електроинжењер

УСЛОВИ: дипломирани елек-
троинжењер (предност: смер 
телекомуникација); возачка 
дозвола „Б“ категорије. Рад 
на пословима инжењеринга 
(пројектовања, руковођења 
пословима изградње и одр-
жавања) хибридних (оптичко-
коаксијалних) кабловских мре-
жа. Рок за пријаву: 01.06.2012. 
године.

ад „радник“
21400 Бачка Паланка
Бранка Бајића 79
тел. 021/6041-423

Помоћни грађевински 
радник
на одређено време 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна 
школа.

Возач
на одређено време до 6 
месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне 
спреме, без обзира на зани-
мање, положен возачки испит 
„Ц“ и „Е“ категорије, радно 
искуство најмање 1 година.

Механичар
на одређено време до 6 
месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен 
стручне спреме у наведеном 
занимању или аутоелектричар; 
12 месеци радног искуства; 
положен возачки испит „Б“ 
категорије.

Руковалац грађевинских 
машина
на одређено време до 6 
месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне 
спреме, са радним искуством; 
познавање грађевинских маши-
на и рада на терену.

Оглас је отворен до попуне рад-
них места.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту

Трговина и услуге / Грађевинарство и индустрија
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    Mедицина
     и пољопривреда

национална СлужБа 
За ЗаПоШЉаваЊе
11000 Београд
Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно 
место за рад у Републици 
Уганди:

Послодавац: Gulu Independent 
Hospital

Место рада: град Гулу, држава 
Уганда, континент Африка
www.guluindependenthospital.com
e-mail: guluindp@аоl.com

Специјалиста 
гинекологије и 
акушерства
пробни рад 6 месеци (након 
успешно завршеног пробног 
рада потписивање уговора о 
раду на две године)

Опис посла: послови лекара 
специјалисте гинекологије и 
акушерства (рад у болници са 
пацијентима и медицинским 
особљем).

УСЛОВИ: специјалиста гине-
кологије и акушерства; знање 
енглеског језика; радно 
искуство: неопходно је да лекар 
има генерално медицинско 
знање, а то подразумева гине-
колошку дијагностику и препи-
сивање лекова.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај 
(кандидатима ће бити обез-
беђена кућа, где ће сами живе-
ти); послодавац плаћа трош-
кове обавезне вакцинације; 
обезбеђен превоз (аутомобил 
са возачем, односно месечни 
буџет за бензин, уколико кан-
дидат има положен возачки 
испит); почетна плата 3.500,00 
$ (амерички долар); послода-
вац нуди могућност усаврша-
вања и тренинга; рефундација 
трошкова издавања визе при-

ликом уласка у Уганду у изно-
су од 50 $; послодавац сноси 
трошкове повратне авионске 
карте од Србије до Уганде; рад 
у сменама.

Потребна документација: Кан-
дидати који испуњавају усло-
ве у обавези су да приликом 
конкурисања доставе следећу 
документацију, која мора бити 
преведена на енглески језик: 
радну биографију (CV) са сли-
ком; факултетске дипломе; 
диплому/сертификат који дока-
зује специјализацију у области 
гинекологије; доказ о регистра-
цији у Министарству здравља 
Републике Србије; доказ да 
нису осуђивани.

Начин конкурисања: Докумен-
тацију доставити поштом, на 
адресу: Национална служба 
за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, 
Дечанска 8/V, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс: гинеко-
лог Уганда“.

Некомплетне пријаве неће бити 
разматране. Рок трајања кон-
курса: до 28.05.2012. године.

универЗитетСка 
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-
техничар
на одређено време по основу 
замене

УСЛОВИ: IV степен струч-
не спреме, медицнска шко-
ла-педијатријског или општег 
смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног 
искуства на пословима меди-
цинске сестре-техничара, након 
положеног стручног испита. 
Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: кратку 
биографију, фотокопију лич-
не карте, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, 

оверену фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију радне књи-
жице. Пријаве се шаљу у затво-
реној коверти, на наведену 
адресу Клинике, са назнаком: 
„Пријава на конкурс за пријем 
медицинске сестре-техничра, 
на одређено време по осно-
ву замене“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Поликлиника 
„аNTAMEDICA“ 
ПериЋ Гојко
11000 Београд, Небојшина 30
тел. 011/3441-515
е-mail: poliklinika@аntamedica.com

Специјалиста психијатрије

УСЛОВИ: VII/2 степен струч-
не спреме, специјалиста пси-
хијатрије; 6 месеци радног 
искуства; основна информа-
тичка обука; енглески језик-
почетни ниво; положен струч-
ни испит. Оглас је отворен до 
попуне радног места.

дом ЗдравЉа круПаЊ
Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311 (11,00-13,00), 
065/2285-662

Дипломирани биохемичар
пробни рад 3 месеца

Опис посла: извођење свих био-
хемијских анализа; спровођење 
унутрашње и спољашње кон-
троле квалитета рада.

УСЛОВИ: дипломирани фар-
мацеут (смер биохемија) или 
доктор медицине-специјали-
ста биохемије; радно искуство: 
небитно; положен стручни 
испит. Плаћен превоз до 40км 
удаљености од места рада. 
Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересовани 
кандидати треба да се на горе-
наведене бројеве телефона 
обрате особи за контакт: Љуби-
ци Исаиловић Радић.

Медицина и пољопривредa
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ПоЉоПривредно-
индуСтријСки 
комБинат „моравица“ 
доо
24340 Стара Моравица
Сомборски пут бб
тел. 024/741-163

Дипломирани инжењер 
електротехнике

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани инжењер 
електротехнике, познавање 
рада на рачунару у програ-
мима: Интернет, Windows, 
AutoCAD, Word, Excel, возачка 
дозвола „Б“ категорије, пожељ-
но знање мађарског језика и 
обавезно знање српског језика. 
Пожељно је да кандидати имају 
до 30 година старости. Заинте-
ресовани кандидати могу своје 
биографије са сликом слати 
поштом или мејлом, на адре-
су: Сомборски пут бб, Стара 
Моравица или нa e-mail: аniko@
pikmoravica.rs. Рок за пријаву је 
08.06.2012. године.

Дипломирани ветеринар

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани ветери-
нар, познавање рада на рачу-
нару: Word, Excel, Windows, 
Интернет, возачка дозвола „Б“ 
категорије. Знање српског јези-
ка обавезно, а мађарског језика 
пожељно. Пожељно је да кан-
дидат има до 30 година старо-
сти. Заинтересовани кандидати 
могу своје биографије са сликом 
да шаљу на адресу: Сомборски 
пут бб, Стара Моравица или на 
e-mail: аniko@pikmoravica.rs. 
Рок за пријаву је 08.06.2012. 
године.

оПШта Болница  
„Свети лука“
11300 Смедерево
Кнез Михајлова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Доктор медицине
на одређено време од 3 
месеца

УСЛОВИ: доктор медицине са 
положеним стручним испитом 
и лиценцом за рад у струци, 
на одређено време од 3 месе-
ца, због привремено повећаног 
обима посла, за рад у Органи-
зационој јединици за пријем и 
збрињавање хитних стања. Као 
доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона 
и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном VII/1 сте-
пену стручне спреме - доктор 
медицине, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију 
лиценце за рад у струци. 

Медицинска сестра-
техничар
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра-техничар 
општег смера, са положеним 
стручним испитом и лиценцом 
за рад у Организационој једи-
ници за физикалну медицину и 
рехабилитацију. Као доказе о 
испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завр-
шеном IV степену стручне спре-
ме, медицинска сестра-техничар 
општег смера, оверену фото-
копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фото-
копију лиценце за рад у струци. 

Помоћни радник
на одређено време ради 
замене одсутног радника, 
Одсек за хигијену

УСЛОВИ: Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дуж-

ни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију уверења о 
завршеној осмогодишњој шко-
ли. 

ОСТАЛО: Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним 
ковертама писарници Опште 
болнице „Свети Лука“ Смеде-
рево или поштом, на адресу: 
Општа болница „Свети Лука“ 
Смедерево, Кнез Михајлова 51, 
са назнаком: „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за 
које се конкурише. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. За бли-
же информације обратити се 
на број телефона: 026/223-522, 
лок. 167.

иСПравка оГлаСа 
дом ЗдравЉа 
димитровГрад
18320 Димитровград

Оглас објављен 21.03.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, исправља се за 
радно место: доктор сто-
матологије, на одређено 
време, и треба да гласи: 
доктор стоматологије, на 
неодређено време. У свему 
осталом оглас остаје непро-
мењен.
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дом ЗдравЉа 
„др драГан Фундук“
22410 Пећинци
Јове Негушевића 5-7
тел. 022/436-266

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци Дома 
здравља „Др Драган Фундук“ 
Пећинци-огранак Шимановци, 
на одређено време

УСЛОВИ: завршен фармацеут-
ски факултет, положен струч-
ни испит. Уз пријаву заинте-
ресовани кандидати подносе 
следеће доказе о испуњености 
услова: оверену копију дипло-
ме, оверену копију уверења 
о положеном стручном испи-
ту, краћу биографију са про-
пратним писмом. Рок за дос-
таву пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Контакт 
телефон: 022/436-266. Прија-
ве доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За кад-
ровску службу“ или лично у 
Дом здравља.

СПецијална 
оФталмолоШка 
Болница „еликСир“
21000 Нови Сад, Мародићева 12
тел. 021/444-716, 445-946
e-mail: еliksir@eunet.rs

Специјалиста 
офталмологије

УСЛОВИ: специјалиста офтал-
мологије; поседовање лицен-
це, познавање рада на рачу-
нару (Wоrd), познавање руског 
или енглеског језика; без обзи-
ра на радно искуство. Посло-
давац пружа могућност едука-
ције из области контактологије 
и ултразвучне дијагностике. 
Конкурс је отворен до попуне 
радног места. Заинтересова-
ни кандидати могу своје радне 
биографије да доставе мејлом 
или да се јаве на горенаведе-
не бројеве телефона, односно 
лично да дођу на наведе-

ну адресу послодавца, рад-
ним данима од 08,00 до 15,00 
часова. Лице за контакт: Ружа 
Суботић, директор.

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

Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци

УСЛОВИ: VI степен струч-
не спреме, завршена средња 
фармацеутска школа, положен 
стручни испит и да кандидат 
поседује лиценцу. Уз пријаву 
на оглас приложити доказе о 
испуњавању услова, у оригина-
лу или у овереном препису, уве-
рење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ 
да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

национална СлужБа 
За ЗаПоШЉаваЊе
11000 Београд
Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно 
место, за рад у СР Немачкој:

Послодавац: St Georg Кlinikum 
Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, 
SR Nemačka

Специјалиста 
неуропсихијатрије/
лекар опште медицине 
на специјализацији из 
неуропсихијатрије
на одређено време од 2 
године (пробни рад 6 месеци), 
са могућношћу заснивања 
радног односа на неодређено 
време
2 извршиоца

Опис посла: послови лека-
ра специјалисте неуропси-
хијатрије.

УСЛОВИ: специјалиста неу-
рологије, специјалиста пси-

хијатрије, специјалиста неуроп-
сихијатрије или лекар опште 
медицине на специјализацији 
из неурологије/психијатрије/
неуропсихијатрије; знање 
немачког језика-минимум Б1 
ниво, пожељан Б2; пожељно 
основно знање рада на рачуна-
ру (Wоrd, Еxcel); стручни испит 
за лекаре специјалисте.

Радно искуство: пожељно 1-2 
године започете специјализа-
ције (за лекаре опште медици-
не).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, 
исхрана и новчани приход од 
400 € до завршетка Б2 нивоа 
немачког језика (најдуже 6 
месеци), након тога се заснива 
радни однос на 2 године са пла-
том од 4.100 € бруто; дужина 
радног времена: 8 часова днев-
но; рад у сменама.

Потребна документација: рад-
на биографија/CV са фотогра-
фијом на немачком језику (са 
контакт подацима и подацима 
о траженим знањима, пожељно 
је имати сертификат/уверење 
о положеном курсу немачког 
језика); пропратно писмо на 
немачком језику; фотокопија 
дипломе медицинског факулте-
та; фотокопија уверења о поло-
женом специјалистичком испи-
ту-за лекаре специјалисте или 
доказ о току специјализације из 
тражених области.

Начин конкурисања: Докумен-
тацију доставити поштом, на 
адресу: Национална служба 
за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, 
Дечанска 8/V, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс: неуроп-
сихијатар-СР Немачка“. Неком-
плетне пријаве неће бити раз-
матране. Рок трајања конкурса: 
до попуне радног места.
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национална СлужБа 
За ЗаПоШЉаваЊе
11000 Београд
Краља Милутина 8

Оглашава слободно радно 
место, за рад у СР Немачкој:

Послодавац: St Georg Кlinikum 
Еisenach
Место рада: Еisenach, Тhüringen, 
SR Nemačka

Специјалиста 
кардиологије 
(интервентни кардиолог)
на неодређено време (пробни 
рад 6 месеци)
2 извршиоца

Опис посла: послови лекара 
специјалисте интервентног кар-
диолога.

УСЛОВИ: специјалиста карди-
ологије; знање немачког јези-
ка-средњи ниво (минимум Б1 
ниво, пожељан Б2); стручни 
испит; лиценца пожељна.

Радно искуство: неопходно је 
да лекар зна самостално да 
врши катетеризацију, уградњу 
стентова, Ехо и осталу карди-
олошку дијагностику.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и 
исхрана; основна плата је 4.100 
€ бруто, а повећава се у дого-
вору са послодавцем (у завис-
ности од искуства и вештине 
лекара); дужина радног време-
на: 8 часова дневно; рад у сме-
нама; ноћни рад; могу конкури-
сати и лекари који су у пензији.

Потребна документација: рад-
на биографија/CV на немачком 
језику (са фотографијом, кон-
такт подацима и подацима о 
траженим искуствима и знањи-
ма, пожељно је имати серти-
фикат/уверење о положеном 
курсу немачког језика); про-
пратно писмо на немачком јези-
ку; фотокопија дипломе меди-
цинског факултета преведена 
на немачки језик; фотокопија 

уверења о положеном специја-
листичком испиту преведена на 
немачки језик.

Начин конкурисања: Докумен-
тацију доставити поштом, на 
адресу: Национална служба 
за запошљавање, Одељење за 
посредовање у запошљавању, 
Дечанска 8/V, 11000 Београд, са 
назнаком: „За конкурс: кардио-
лог-СР Немачка“. Некомплетне 
пријаве неће бити разматра-
не. Рок трајања конкурса: до 
31.05.2012. године.

дом ЗдравЉа  
„нови БеоГрад“
11070 Нови Београд
Гоце Делчева 30
тел. 011/222-21-00, 222-21-41

Лекар специјалиста 
неуропсихијатар
на одређено време до 
повратка одсутног запосленог 
(3 месеца)

УСЛОВИ: медицински факул-
тет, специјализација из неуроп-
сихијатрије, положен стручни 
испит.

Лекар специјалиста 
офталмологије
на одређено време до 
повратка одсутног запосленог 
(3 месеца)

УСЛОВИ: медицински факултет, 
специјализација из офталмоло-
гије, положен стручни испит.

Гинеколошко-акушерска 
сестра
на одређено време до 
повратка одсутног запосленог 
(3 месеца)

УСЛОВИ: средња медицинска 
школа, положен стручни испит, 
пожељно је да кандидат има 
завршен курс из цитологије.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт 
телефоном и неовереним фото-
копијама докумената којима 
се доказује испуњеност услова 

огласа, предати преко Архиве 
Дома здравља (соба бр. 3, III 
спрат), на наведену адресу, са 
назнаком за које радно место се 
подноси пријава. Одлука о избо-
ру биће објављена на оглас-
ној табли поред собе Архиве, а 
изабрани кандидат биће лично 
обавештен телефонским путем.

оПШта Болница
36300 Нови Пазар
Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра-општи 
смер
у Служби анестезије са 
реаниматологијом, на 
одређено време ради замене 
раднице на трудничком 
боловању 

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: 
завршена виша медицинска 
школа или средња медицинска 
школа, општи смер, положен 
стручни испит, завршен одго-
варајући курс и поседовање 
лиценце. Уз пријаву на оглас 
кандидати прилажу доказе о 
испуњавању услова, у оригина-
лу или у овереном препису: уве-
рење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ 
да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак.

СПецијална Болница 
За ПСиХијатријСке 
БолеСти 
„ковин“
Ковин, Цара Лазара 253
тел/факс: 013/741-166

Медицински техничар-
сестра

Медицински техничар-
сестра
на одређено време до 12 
месеци

УСЛОВИ: завршена средња 
медицинска школа, без обзира 
на радно искуство. Кандидати 
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су у обавези да доставе: прија-
ву са кратком биографијом; 
фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту за 
медицинске техничаре-сестре. 
Пријаве са потребним докази-
ма достављају се на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

дом ЗдравЉа
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Доктор медицине
за самостални рад у Служби 
опште медицине

УСЛОВИ: завршен медицински 
факултет и положен стручни 
испит за звање доктора меди-
цине. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију потврде о 
положеном стручном испиту, 
потврду Националне службе за 
запошљавање, кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана.

дом ЗдравЉа 
Свилајнац
35210 Свилајнац
Краља Петра I  47

Доктор медицине
на одређено време због 
повећаног обима посла, у 
трајању од 6 месеци
2 извршиоца

Опис послова: пријем и лечење 
пацијената, интервенција и 
пружање медицинске помоћи 
на терену, упућивање пације-
ната на виши ниво лечења.

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, завршен медицински 
факултет, положен стручни 
испит, лиценца за рад лекарс-
ке коморе, познавање рада на 
рачунару, минимум једна годи-

на рада у струци. Уз пријаву са 
кратком биографијом, као дока-
зи подносе се оверене фото-
копије дипломе о завршеном 
медицинском факултету, уве-
рења о положеном стручном 
испиту, лиценце за рад Лекар-
ске коморе Србије и доказ о 
радном искуству-стажу у струци 
(радна књижица).

Фармацеутски техничар
на одређено време од 12 
месеци због повећаног 
обима посла, за рад у одсеку 
апотекарске јединице у 
Кушиљеву

Опис послова: припрема и изда-
вање лекова, припрема рецепте 
за фактурисање, води прописа-
ну евиденцију и документацију, 
обавља и остале послове своје 
струке, по налогу главног фар-
мацеутског техничара службе, 
коме и одговара за свој рад.

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, фармацеутска школа, 
положен стручни испит, лицен-
ца за рад КМСЗТС, познавање 
рада на рачунару, минимум 
једна година рада у струци. 
Уз пријаву са кратком биогра-
фијом, као докази подносе се 
оверене фотокопије дипломе о 
завршеној средњој фармацеут-
ској школи, уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценце 
за рад КМСЗТС, радна књижица 
или потврда о радном стажу у 
струци.

ОСТАЛО: Пријаве доставити 
на горенаведену адресу. Непо-
тпуне и неблаговремене молбе 
неће се разматрати.

Зу дом ЗдравЉа 
јаГодина
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Директор
на мандатни период од 4 
године

Заменик директора
на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: За директора и заме-
ника директора Дома здравља 
Јагодина може бити именовано 
лице које поред општих услова 
прописаних законом испуњава 
и следеће услове: да има завр-
шен медицински факултет и 
специјализацију из гране меди-
цине из делатности Дома здра-
вља или да има завршен прав-
ни или економски факултет, са 
завршеном едукацијом из обла-
сти менаџмента у здравству, 
најмање 5 година радног стажа 
у области здравствене заштите. 
Ако за директора Дома здравља 
Јагодина не буде изабрано лице 
са медицинским факултетом, 
већ лице са завршеним прав-
ним или економским факул-
тетом, за заменика директора 
биће изабрано лице са заврше-
ним медицинским факултетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву која садр-
жи преглед кретања у служби 
са биографским подацима, кан-
дидат је дужан да поднесе и 
следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о завршеном 
факултету, оверену фотоко-
пију дипломе о положеном спе-
цијалистичком испиту, уколико 
је кандидат доктор медицине 
специјалиста, оверену фотоко-
пију доказа о завршеној едука-
цији из области менаџмента у 
здравству, уколико је кандидат 
дипломирани правник или дип-
ломирани економиста, потврду 
о дужини радног стажа у обла-
сти здравствене заштите. Рок 
за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Избор кандида-
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та ће се извршити у року од 30 
дана од дана завршетка јавног 
конкурса. Пријаве се подносе у 
затвореној коверти, са назна-
ком: „Конкурс за директора“, 
поштом на адресу: Дом здра-
вља Јагодина, Карађорђева 4, 
35000 Јагодина или непосред-
ном предајом писарници Дома 
здравља Јагодина.

Зу аПотека јаГодина
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Директор
на мандатни период од 4 
године

Заменик директора
на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: За директора и заме-
ника директора Апотеке Јагоди-
на може бити именовано лице 
које поред општих услова про-
писаних законом, испуњава и 
следеће услове: да је дипломи-
рани фармацеут, са најмање 5 
година радног стажа у области 
здравствене заштите или да 
је дипломирани фармацеут са 
специјализациојом која пред-
ставља делатност апотеке, са 
најмање 5 година радног стажа 
у области здравствене заштите 
или да је дипломирани правник 
или дипломирани економиста, 
са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџ-
мента и најмање 5 година рад-
ног стажа у области здравстве-
не заштите. Ако за директора 
Апотеке Јагодина не буде име-
новано лице са фармацеутским 
факултетом, већ лице са завр-
шеним правним или економ-
ским факултетом, за заменика 
директора Апотеке биће имено-
вано лице са завршеним фар-
мацеутским факултетом.

ОСТАЛО: Уз пријаву која садр-
жи преглед кретања у служби 
са биографским подацима, кан-
дидат је дужан да поднесе и 
следеће доказе: оверену фото-
копију дипломе о завршеном 

факултету, оверену фотокопију 
дипломе о положеном специја-
листичком испиту, уколико је 
кандидат дипломирани фар-
мацеут са специјализацијом, 
оверену фотокопију доказа о 
завршеној едукацији из обла-
сти здравственог менаџмента, 
уколико је кандидат дипломи-
рани правник или дипломирани 
економиста, потврду о дужини 
радног стажа у области здрав-
ствене заштите. Рок за прија-
вљивање је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Избор кандидата ће се 
извршити у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкур-
са. Пријаве се подносе у затво-
реној коверти, са назнаком: 
„Конкурс за директора“, поштом 
на адресу: Апотека Јагодина, 
Карађорђева 4, 35000 Јагоди-
на или непосредном предајом 
писарници Апотеке Јагодина.

дом ЗдравЉа ГолуБац
12223 Голубац
Трг палих бораца бб
тел/факс: 012/678-131, 678-113

Медицински техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, медицински техничар 
општег смера.

Помоћни радник-
чистачица
на одређено време од 6 
месеци
2 извршиоца

Праља веша-помоћни 
радник у вешерају
на одређено време од 12 
месеци

УСЛОВИ: завршена основна 
школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати 
су дужни да поднесу и оверене 
фотокопије дипломе, сведочан-
ства, извода из матичне књиге 
рођених. Кандидати су дужни 

да приликом заснивања радног 
односа доставе и лекарско уве-
рење. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном 
или неодговарајућом докумен-
тацијом, неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу преда-
та документа неће бити враће-
на кандидатима. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са 
назнаком за које радно место 
оглас се подноси пријава.

ПониШтеЊе конкурСа 
удружеЊе За ПомоЋ 
мнро „Плава Птица“ 
оПШтине кула
25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Конкурс објављен 25.04.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: дипло-
мирани дефектолог-оли-
гофренолог, на одређено 
време 6 месеци, поништава 
се у целости.

дом ЗдравЉа  
мало црниЋе
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Медицински техничар
на одређено време од 6 
месеци
2 извршиоца

Опис послова: обавља послове 
из домена медицинског техни-
чара, а по налогу лекара ста-
ра се о благовременом пријему 
пацијената на преглед, стара 
се да пре прегледа буде при-
премљен здравствени кар-
тон пацијената, као и да сам 
пацијент буде припремљен за 
преглед, уредно води меди-
цинску документацију, по 
завршеном прегледу одлаже 
здравствени картон, ради на 
пословима давања ампулира-
не терапије и на пословима 
превијања, учествује у кућном 
лечењу пацијената, учествује у 
хитном збрињавању пацијена-
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та по налогу лекара, обавља и 
друге послове из домена своје 
струке, по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом про-
писаних услова за заснивање 
радног односа, потребно је 
испуњавати и следеће услове: 
завршена средња медицинска 
школа општег смера и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву 
на оглас потребно је достави-
ти: кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској шко-
ли, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном 
испиту и извод из матичне књи-
ге рођених (не старији од шест 
месеци) или оверену фотоко-
пију. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Непо-
тпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом 
доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем медицинског 
техничара“.

ЗдравСтвени центар 
ПараЋин
35250 Параћин
Мајора Марка бб
тел. 035/573-198

Медицински техничар 
општег смера
на одређено време до 12 
месеци

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

Медицински техничар, 
смер гинеколошко-
акушерски
на одређено време до 12 
месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спре-
ме, средња медицинска школа, 
гинеколошко-акушерски смер и 
положен стручни испит.

ОСТАЛО: Заинтересовани канди-
дати подносе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод 
из матичне књиге рођених, 
диплому о завршеној школи, 
наведеној у условима за засни-
вање радног односа и сведо-
чанства за сва четири разреда, 
уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију радне књи-
жице. Приложити фотокопије 
тражених докумената. Пријаве 
са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као 
и документа којима се дока-
зује испуњеност услова конкур-
са, донети лично у писарницу 
Здравственог центра Параћин 
или послати на наведену адресу, 
са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос“. Кан-
дидати су дужни да приликом 
заснивања радног односа доста-
ве лекарско уверење о способ-
ности за рад. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непо-
тпуном или неодговарајућом 
документацијом, неће бити раз-
матране. По завршеном конкур-
су предата документа неће се 
враћати кандидатима.

кБц „др драГиШа 
миШовиЋ дедиЊе“
11000 Београд
Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Медицинска сестра-
техничар општег смера
за рад на хемодијализи
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI или IV степен струч-
не спреме, виша или средња 
медицинска школа; положен 
стручни испит; искуство у раду 
на хемодијализи. Уз пријаву 
кандидати подносе следеће 
доказе: оверену копију дипло-
ме; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; 
решење о издавању лиценце; 
краћу биографију са пропрат-
ним писмом; доказ о радном 
искуству. Пријаве доставити на 
горенаведену адресу или лично 
архиви установе, Јована Мари-
новића 4.

ГрадСки Завод За 
ПлуЋне БолеСти и 
туБеркулоЗу
11000 Београд, Прешевска 33
тел. 011/2412-466

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: VI или IV степен 
стручне спреме, виша или 
средња медицинска школа, 
смер лабораторијски техни-
чар, положен стручни испит. Уз 
пријаву на оглас кандидат при-
лаже следећу документацију (у 
оригиналу или оверене фотоко-
пије): диплому, доказ о поло-
женом стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству. 

Медицинска сестра-
техничар
на одређено време до 
повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, средња медицинска 
школа, општег смера, поло-

Пословни центри НСЗ

Подршка у реализацији 
Предузетничке идеје
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жен стручни испит. Уз прија-
ву на оглас кандидат прилаже 
следећу документацију (у ори-
гиналу или оверене фотоко-
пије): диплому, доказ о поло-
женом стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству. 

ОСТАЛО: Рок за доставу прија-
ве је 8 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Особа 
за контакт: Снежана Радовић, 
број тел. 011/3811-818.

„GOLDEN аGE CARE“ Dоо
24000 Суботица
Београдски пут 157
тел. 064/3669-925

Медицинска сестра-
техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спре-
ме, медицински техничар или 
медицинска сестра општег сме-
ра, мађарски језик-средњи ниво. 
Заинтересовани кандидати тре-
ба да се јаве на горенаведени 
број телефона, особи за контакт: 
Бојани Фазекаш, најкасније до 
31.05.2012. године.

оПШта Болница 
врШац
26300 Вршац, Абрашевићева бб
тел. 013/832-552

Доктор медицине-
специјалиста педијатрије
у Служби за педијатрију 
са неонатологијом Опште 
болнице Вршац

УСЛОВИ: Поред услова пред-
виђених Законом о раду Репу-
блике Србије и Колектив-
ним уговором Опште болнице 
Вршац, кандидати треба да 
испуњавају и посебне усло-
ве, прописане Правилником о 
организацији и систематизацији 
послова Опште болнице Вршац: 
VII/2 степен стручне спреме, 
завршен медицински факултет и 
положен специјалистички испит 
из педијатрије. Заинтересовани 
кандидати дужни су да поднесу: 
пријаву са биографијом; доказ о 
стручној спреми (диплома меди-
цинског факултета, диплома о 
положеном специјалистичком 
испиту из педијатрије-оверене 
фотокопије); потврду о евен-
туалном искуству на истим или 
сличним пословима. Наведену 
документацију кандидати под-
носе у року од 8 дана од дана 
објављивања, на горенаведе-
ну адресу, Служби за опште и 
правне послове Опште болнице 
Вршац.

  Наука и 
    образовање

ЗАКОН О 
ОСНОВАМА СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни 
однос

Члан 120

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

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

ствену способност за рад са децом и 
ученицима;

3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;

4) има држављанство Републике 
Србије.

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

Услови из ст. 1 и 2 овог члана 
доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току 
рада.

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

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

национална служба за 
запошљавање

обука за активно 
тражење посла

инФормиСаноСт 
СиГурноСт 
СамоПоуЗдаЊе
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бЕоГра д

универЗитет у 
БеоГраду 
ШумарСки Факултет
11000 Београд
Кнеза Вишеслава 1

Наставник-доцент за 
ужу научну област 
Екологија шума, заштита 
и унапређење животне 
средине

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, докторат уз уже науч-
не области за коју се настав-
ник бира, Шумарски факултет, 
одсек Шумарство. Избор настав-
ника се врши на период од 5 
година, а редовних професора 
на неодређено време. Оста-
ли услови за избор наставника 
утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Униве-
зитета у Београду и Статутом 
и Правилником о систематиза-
цији послова и радних задата-
ка радника Шумарског факул-
тета. Пријаве са биографијом и 
доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотоко-
пије диплома, извод из матичне 
књиге рођених, држављанство, 
списак научних и стручних 
радова, сепарати радова), дос-
тављају се надлежној служби 
Шумарског факултета у Бео-
граду, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији 
„Послови“.

ГеолоШка и 
ХидрометеоролоШка 
Школа  
„милутин 
миланковиЋ“
11000 Београд, Есад пашина 26
тел. 011/3098-092

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе 
може конкурисати лице које 
има одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог 
степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије или спе-
цијалистичке струковне сту-
дије), у складу са Законом о 
високом образовању („Служ-
бени гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентичмо тумачење 
и 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице које 
испуњава услове за наставника 
средње стручне школе за под-
ручје рада: геологија, хидроме-
теорологија, хемија, неметали и 
графичарство, педагог или пси-
холог школе; да испуњава усло-
ве утврђене у чл. 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања; да има дозволу за 
рад, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање 5 
година рада ушколи на посло-
вима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
образовања; да има држа-
вљанство Републике Србије. 
Уз пријаву кандидат подно-
си: пријаву са биографским 
подацима, односно радну био-
графију; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 
оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испи-
ту (дозволи за рад); доказ о 
испуњености услова из чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и вас-

питања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09, 52/11)-прибавља школа; 
потврду о раду у области обра-
зовања; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; остала 
документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке 
о избору. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. С обзиром да 
Министарство просвете РС није 
организовало полагање испи-
та за директора школе, прија-
ва која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за 
директора школе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани 
кандидат биће у обавези да у 
законском року положи испит 
за директора школе.

универЗитет у 
БеоГраду 
ФармацеутСки 
Факултет
11000 Београд
Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор 
за ужу научну област 
Токсиколошка хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне 
спреме, научни назив докто-
ра наука, завршен фармацеут-
ски факултет и остали услови 
предвиђени одредбама Закона 
о високом образовању и Стату-
том Фармацеутског факултета.

Асистент за ужу научну 
област Органска хемија
на одређено време од 3 
године

УСЛОВИ: завршен хемијски или 
фармацеутски факултет, са 
укупном просечном оценом нај-
мање 08,00; студент докторских 
студија или магистар наука из 
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научне области за коју се бира 
и коме је прихваћена тема док-
торске дисертације; смисао за 
наставни рад и остали услови 
предвиђени одредбама Закона 
о високом образовању и Стату-
том Фармацеутског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у 
складу са Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања 
и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у 
Београду, Статутом Фармацеут-
ског факултета и Правилником 
о ближим условима избора у 
звање наставника на Фармаце-
утском факултету), подносе се 
у року од 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

оШ „војвода СтеПа“
11000 Београд
Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

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

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, одговарајућег зани-
мања; да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверену фото-
копију стручног испита-лиценце, 
уколико кандидат има лиценцу; 
уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рође-
них. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

универЗитет у 
БеоГраду 
Факултет 
орГаниЗациониХ 
наука
11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Асистент за ужу научну 
област Рачунарски 
интегрисана производња 
и логистика
на одређено време од 3 
године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија или магистар наука из 
одговарајуће области коме је 
прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 
08,00; смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: диплому 
о одговарајућој стручној спре-
ми; потврду о уписаним доктор-
ским студијама и прихваћеној 
теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и 
саме радове.

Асистент за ужу научну 
област Менаџмент 
људских ресурса
на одређено време од 3 
године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија или магистар наука из 
одговарајуће области коме је 
прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне 
нивое студија завршио са укуп-
ном просечном оценом најмање 
08,00; смисао за наставни рад. 
Уз пријаву приложити: диплому 
о одговарајућој стручној спре-
ми; потврду о уписаним доктор-
ским студијама и прихваћеној 
теми докторске дисертације; 
биографију; списак радова и 
саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор про-
писани су Законом о високом 
образовању, Статутом Универ-
зитета, Статутом Факултета 
и Правилником о системати-
зацији послова на Факултету. 
Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.
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Расписује конкурс за радно место

ПРОФЕСОР НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

Услови:
- завршен филолошки факултет
- познавање рада на рачунару

- минимум 3 године искуства у настави. 

Биографију са фотографијом послати на e-mail: galindo@
scnet.rs. 

Рок за слање пријава: 01.06.2012. године.

Адреса: Милентија Поповића 9
11070 Нови Београд  
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ПравоСлавни 
БоГоСловСки 
Факултет 
универЗитета у 
БеоГраду
11000 Београд
Мије Ковачевића 11 б

Ванредни професор или 
доцент за ужу научну 
област Систематска 
теологија, за предмет: 
Хришћанска етика

УСЛОВИ: VIII степен стручне 
спреме. Остали услови конкурса 
су предвиђени Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 76/05, 97/08 и 44/10), 
Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Факултета и 
осталим општим актима Универ-
зитета и Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Прија-
ве кандидата са прилозима: био-
графија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), 
радови, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење 
о држављанству и благослов 
надлежног епископа, подносе се 
на адресу: Универзитет у Бео-
граду, Православни богословски 
факултет, Мије Ковачевића 11 б, 
у року од 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

универЗитет у 
БеоГраду 
електротеХниЧки 
Факултет
11000 Београд
Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу 
научну област Енергетски 
претварачи и погони

УСЛОВИ: услови конкурса 
утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 76/2005, 97/2008 и 44/2010) 
и Статутом Факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандида-
та. Молбе са потребним доку-
ментима (биографија са спис-
ком објављених радова, копија 
дипломе, односно уверења које 
важи до издавања дипломе и 
уверење о држављанству), дос-
тавити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, 
секретаријату Факултета, на 
горенаведену адресу.

оШ „руЂер БоШковиЋ“
11000 Београд
Кнеза Вишеслава 17
тел. 011/3551-454, 3570-967

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да 
испуњава услове наведене у чл. 
120 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11), 
да има високо образовање, 
предвиђено чланом 8 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања; да има дозволу за 
рад-лиценцу (положен стручни 
испит за наставника, педаго-
га или психолога); најмање 5 
година рада у школи на посло-
вима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат уз прија-
ву доставља следећа докумен-
та: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену 

фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; доказ 
о раду у области образовања; 
уверење о држављанству Репу-
блике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених. Пријаве 
са потребном документацијом 
доставити поштом, у року од 
15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Посло-
ви“, са назнаком: „За конкурс“, 
на адресу: Кнеза Вишеслава 17, 
Београд.

Пу „СурЧин“
11272 Добановци
Маршала Тита 20
тел. 011/6555-773

Логопед

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, дефектолошки факул-
тет, факултет за специјалну еду-
кацију и рехабилитацију-група 
логопедија, високо образовање 
на студијама другог степена 
(мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне 
студије), у складу са Законом 
о високом образовању или на 
основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропи-
су који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године. 
Кандидат треба да испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Потребна 
документа: пријава на конкурс, 
радна биографија, оверена 
фотокопија дипломе о стече-
ном образовању, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 
месеци), уверење из надлежног 
суда да се против кандидата не 
води истрага и да није подигнута 
оптужница. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду 
дужан је да достави лекарско 
уверење о одговарајућој здрав-
ственој способности. Доказ о 
неосуђиваности прибавља уста-
нова. Рок за пријаву је 7 дана од 
дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

Potreban profesor ili 
apsolvent engleskog 

jezika 
za rad sa decom.

Biografiju sa slikom poslati 
na adresu: svrdlin@eunet.rs.

Наука и образовање



   |  Број 466  |  23.05.2012. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

оСновна Школа 
„кнеЗ Сима 
марковиЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

Наставник разредне 
наставе
за рад у издвојеним 
одељењима Равни Гај и 
Гунцати
2 извршиоца

Наставник разредне 
наставе
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског боловања, за 
рад у издвојеном одељењу 
Средњи Крај

Помоћни радник-
спремачица
за рад у издвојеном одељењу 
Средњи Крај

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђене 
чланом 120 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију 
дипломе и уверење о држа-
вљанству РС. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Све бли-
же информације могу се доби-
ти у правној служби школе, на 
горенаведени број телефона.

оШ „радивој 
ПоПовиЋ“
11080 Земун, Призренска 37
тел. 011/3076-402, 3076-421

Секретар
на одређено време преко 60 
дана, ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани правник-
мастер или дипломирани пра-
вник који је стекао високо обра-
зовање на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године.

Дечија неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне 
спреме.

Васпитач у васпитној 
групи ученика
на одређено време преко 60 
дана, ради замене одсутне 
запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани дефе-
ктолог-сурдолог који је стекао 
високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од нај-
мање 4 године.

ОСТАЛО: Конкурс за помену-
та радна места се расписује на 
основу чл. 120, чл. 130 став 2 
и чл. 132 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09 и 52/11). Кандидат 
уз пријаву треба да поднесе 
оверене фотокопије следећих 
важећих докумената: дипломе 
о стеченом образовању, уве-
рења о држављанству, извода 
из матичне књиге рођених и 
уверења о неосуђиваности, са 
краћом радном биографијом. 
Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу или доставити лично 
секретаријату школе.

универЗитет у 
БеоГраду 
СаоБраЋајни 
Факултет
11000 Београд, Војводе Степе 305

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

Доцент за ужу научну 
област Математика
на одређено време од 5 
година

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

Асистент за ужу научну 
област Терминали у 
друмском саобраћају и 
транспорту
на одређено време од 3 
године

УСЛОВИ: услови прописани 
Законом о високом образовању, 
Статутом Универзитета и Стату-
том Факултета.

ОСТАЛО: Поред наведених 
услова, кандидати треба да 
испуњавају и услове пред-
виђене одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гла-
сник РС“, бр. 76/05) и Статутом 
Саобраћајног факултета. Рок 
за пријављивање је 15 дана. 
Пријаве са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и 
радове) доставити на горенаве-
дену адресу.

Tржиштe рада

АнАлитички  

приступ  

зАпошљАвАњу
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СредЊа ЗанатСка 
Школа
11000 Београд
Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104, 3594-014, 3592-404

Наставник српског језика 
и књижевности

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, прописан чл. 8 и 120 
Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гла-
сник РС“, бр. 72/2009, 52/2011), 
услови из Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и сарадни-
ка у настави у стручним школа-
ма за ученике лако ментално 
ометене у развоју: професор, 
односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и 
југословенску књижњвност, 
професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дип-
ломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу 
књижевност, професор југо-
словенске књижевности са 
страним језиком; дипломирани 
дефектолог-олигофренолог са 
савладаним програмом методи-
ке наставе српског језика. Нас-
тавници поред наведене струч-
не спреме морају имати стручну 
дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипл. дефе-
ктолога. Поред општих услова 
и наведених услова у погледу 
стручности, кандидат треба да 
испуњава и друге посебне усло-
ве, наведене у чл. 120 Закона 
о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву 
са кратком биографијом канди-
дат треба да достави и оверене 
фотокопије докумената, којима 
доказује да испуњава услове 
конкурса (диплому о стеченом 
образовању, уверење о држа-
вљанству РС, извод из матич-
не књиге рођених). Доказ да је 
кандидат психички, физички и 
здравствено способан за рад са 
децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. 

Пријаве са доказима о испуње-
ности услова подносе се на 
адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

универЗитет у 
БеоГраду 
ХемијСки Факултет
11000 Београд
Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави за ужу 
научну област Аналитичка 
хемија
на одређено време до 1 
године

УСЛОВИ: VII степен струч-
не спреме, студент диплом-
ских академских студија и дру-
ги услови утврђени чланом 71 
Закона о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета.

Сарадник у настави у 
звање асистента за ужу 
научну област Аналитичка 
хемија
на одређено време до 3 
године

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, студент докторских 
студија или академски назив 
магистра наука из научне обла-
сти за коју се бира и други усло-
ви утврђени чл. 72 и 122 Закона 
о високом образовању и Стату-
том Хемијског факултета.

Наставник у звање 
доцента за ужу научну 
област Аналитичка хемија
на одређено време од 5 
година

Наставник у звање 
доцента за ужу научну 
област Органска хемија
на одређено време од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен струч-
не спреме, докторат из научне 
области за коју се бира и дру-

ги услови утврђени чл. 64 и 65 
Закона о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве са биогра-
фијом, овереним преписом 
дипломе, списком и сепарати-
ма научних и стручних радова 
доставити архиви Факултета, 
на наведену адресу, у року од 
15 дана од дана објављивања 
конкурса.

муЗиЧка Школа 
„др војиСлав 
вуЧковиЋ“
11000 Београд, Кондина 6
тел. 011/3241-169

Наставник клавира

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме или други степен; дип-
ломирани музичар клавириста 
или мастер - музички уметник; 
факултет музичке уметности.

Наставник соло певања

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме или други степен; дип-
ломирани музичар соло-певач 
или мастер-музички уметник; 
факултет музичке уметности.

ОСТАЛО: Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада 
могу да изводе лица према наве-
деним условима врсте и степе-
на стручне спреме, предвиђене 
Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника у 
основној музичкој школи и пре-
ма Правилнику о врсти и степе-
ну стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школа-
ма. Кандидат мора да испуња-
ва услове предвиђене чланом 
120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кан-
дидати поред пријаве доста-
вљају и следеће доказе: држа-
вљанство Републике Србије и 
доказ о одговарајућој стручној 
спреми. Кандидати су дужни да 
пре доношења одлуке о избору 
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обаве проверу психофизичких 
способности за рад са децом и 
ученицима код надлежне служ-
бе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на наве-
дену адресу школе.

ПониШтеЊе конкурСа 
оШ „СутјеСка“
11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/3160-965

Конкурс објављен 04.01.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости 
за радна места: наставник 
енглеског језика, са 67% 
радног времена и наставник 
математике.

ПредШколСка 
уСтанова 
„наШе Чедо“
11080 Земун, Дубровачка 20
тел. 011/2618-885

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: виша стручна спрема, 
васпитач, пробни рад 3 месеца.

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: средња стручна спре-
ма, медицинска школа, смер 
педијатријске сестре, пробни 
рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. 
Диплому и CV послати на горе-
наведену адресу.

СаоБраЋајно-
теХниЧка Школа
11080 Земун, Цара Душана 262

Наставник историје
са 70% радног времена

УСЛОВИ: врста и степен струч-
не спреме према Правилнику о 
врсти и степену стручне спреме 
наставника, васпитача и струч-
них сарадника у средњим струч-
ним школама („Просветни гла-
сник РС“, бр. 5/91, 1/92...5/05, 
6/05, 2/07, 7/08 и 11/08 и др).

Спремачица

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни 
да уз пријаву поднесу следећу 
документацију: оверену фото-
копију дипломе, уверење о 
држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење 
да против њих није подигнута 
оптужница за кривична дела из 
надлежности суда. Документа 
не смеју бити старија од 6 месе-
ци. Доказ о испуњености усло-
ва здравствене и психофизичке 
способности за рад са децом-
лекарско уверење, доставља 
се пре закључења уговора о 
раду. Доказе о некажњавању 
прибавља установа. Претходну 
проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступа-
ка. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Изабрани канди-
дати ће пре закључења уговора 
о раду бити послати на прове-
ру услова за заснивање рад-
ног односа-провера психичке, 
физичке и здравствене способ-

ности за рад са децом и учени-
цима, као и извршена провера 
из чл. 120 ст. 1 Закона о осно-
вама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09 и 52/11).

ПониШтеЊе 
ПониШтеЊа конкурСа 
оШ „БановиЋ 
СтраХиЊа“
11000 Београд
Кнеза Вишеслава 15

Поништава се у целости 
поништење конкурса обја-
вљено 08.02.2012. године у 
публикацији „Послови“.

бор

оШ „Хајдук веЉко“
19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/84-322

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 8 
став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 
и 52/2011), стечено на сту-
дијама другог степена (мастер 
академске студије, специја-
листичке академске студије 
или специјализоване струков-
не студије) у складу са Зако-
ном о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење 
и 97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или 
високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септем-
бра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога 
или психолога; дозвола за рад 
(лиценца) за наставника, педа-
гога или психолога; дозвола 
за рад директора (лиценца за 

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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директора); најмање пет годи-
на рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
образовања. Кандидат треба 
да испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: оверене 
фотокопије дипломе и уверења 
о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу, 
потврду о радном стажу, дозво-
лу за рад, односно лиценцу за 
директора и уверење о држа-
вљанству (оригинал или ове-
рена фотокопија) и извод из 
матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија), све не ста-
рије од шест месеци. Школа по 
службеној дужности за изабра-
ног кандидата прибавља доказ 
да није осуђиван. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани 
кандидат приликом закључења 
уговора о раду. Пријаве које не 
буду садржале уверење о поло-
женом испиту за директора 
школе неће се сматрати непо-
тпуним, а изабрани кандидат 
биће у обавези да у законском 
року положи испит за директо-
ра. Рок за пријаву је 15 дана.

СредЊа Школа  
„Свети Сава“
19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/801-274, 803-335
e-mail: gimnazija@kladovonet.com

Наставник математике
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског боловања

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 

52/2011); одговарајуће обра-
зовање, у складу са Правилни-
ком о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у гимназији („Сл. 
гласник РС-Просветни гласник“, 
бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 4/99, 3/2003, 4/204, 11/04, 
5/05, 1/07 и 7/08) и Правилни-
ком о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 
2/07, 4/07, 7/08 и 11/08), стече-
но на студијама другог степе-
на (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-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 
2005. године. Уз пријаву доста-
вити оверене копије дипломе 
и уверења о држављанству. 
Доказ о неосуђиваности, из ста-
ва 1 тачка 3 члана 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања, прибавља устано-
ва. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности 
доставља изабрани кандидат, 
у тренутку склапања уговора о 
раду. Непотпуне, неблаговре-
мене и неодговарајуће пријаве 
неће се узети у разматрање.

чачак

иСПравка оГлаСа 
теХниЧки Факултет у 
ЧаЧку 
универЗитет у 
краГујевцу
32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-741

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, исправља се за 
радно место под редним 
бројем 1, тако да гласи: 
наставник у звању ванред-
ни професор за ужу научну 
област Електроенергетика, 
на одређено време од пет 
година. Остали део огласа 
је непромењен.

ПониШтеЊе дела 
оГлаСа 
аГрономСки Факултет 
ЧаЧак
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-400

Оглас објављен 18.01.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, поништава се 
за радна места: наставник 
у сва звања за ужу научну 
област Математичко-ста-
тистичка област; наставник 
у сва звања за ужу научну 
област Физика. Остали део 
огласа остаје непромењен.
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јаГодина

ПониШтеЊе конкурСа 
оШ „рада миЉковиЋ“
35000 Јагодина
Кнеза Лазара бб
тел. 035/243-516

Конкурс објављен 02.05.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се у целости.

кикинд а

ПониШтеЊе оГлаСа 
ГимнаЗијA 
„дуШан ваСиЉев“
23300 Кикинда, Др Зорана 
Ђинђића
тел. 0230/22-557

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, поништава се 
за радно место: наставник 
филозофије, на одређено 
време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана.

иСПравка оГлаСа 
ГимнаЗија  
„дуШан ваСиЉев“
23300 Кикинда, Др Зорана 
Ђинђића
тел. 0230/22-557

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, за радно место: 
наставник рачунарства и 
иформатике, на одређено 
време, исправља се у погле-
ду радног времена, тако 
што уместо: 100% норме, 
треба да стоји: 75% нор-
ме (15 часова недељно). У 
осталом делу за то радно 
место оглас је непромењен.

ХемијСко-
ПреХрамБена 
СредЊа Школа
23320 Чока, Моша Пијаде 28
тел. 0230/71-056

Директор
на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: да кандидат има одго-
варајуће високо образовање из 
члана 8 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања за наставника, за педаго-
га и психолога, да има дозволу 
за рад-лиценцу, обуку и поло-
жен испит за директора уста-
нове, најмање 5 година рада у 
установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања 
и васпитања, да има психичку, 
физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и учени-
цима, да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, 
да је држављанин Републике 
Србије, да поред српског посе-
дује знање и мађарског језика 
и писма. Кандидат је дужан да 
уз пријаву на конкурс достави 
следећу документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образо-
вању; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о поседовању 
дозволе-лиценце за рад; ове-
рену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директо-
ра установе (ако нема положен 
испит за директора, изабрани 
кандидат је дужан да га поло-
жи у року од годину дана од 
дана ступања на дужност); уве-
рење о радном стажу у обла-
сти образовања и васпитања; 
доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (дос-
тавља се приликом закључи-
вања уговора о раду директо-
ра); уверење да није осуђиван 
у складу са одредбом члана 120 
ст. 1 тач. 3 Закона о основа-

ма система образовања и вас-
питања (прибавља установа); 
уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ да поседује 
знање мађарског језика и писма 
(у складу са чл. 121 ст. 7 Закона 
о основама система образовања 
и васпитања). Поред горенаве-
дених, пожељно је да кандидат 
на конкурс приложи своју крат-
ку биографију, као и свој про-
грам рада школе за наредне 
четири године. Рок за подноше-
ње пријаве је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. 
Пријаву са потребном докумен-
тацијом послати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Кон-
курс за избор директора“.

иСПравка оГлаСа 
виСока Школа 
СтруковниХ 
Студија За 
оБраЗоваЊе 
ваСПитаЧа у кикинди
23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/34-250

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, мења се и испра-
вља у делу који се одно-
си на тачку 1, у којој после 
речи: „или магистар“, тре-
ба да стоји: зарез и пре 
речи: „педагошких наука“, 
додаје: „или специјалиста“. 
У осталом делу оглас остаје 
непромењен.

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

национална служба за 
запошљавање
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ПредноСт
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косовска миТровиЦа

ПредШколСка 
уСтанова 
„маја“
Бање-Србица бб, 38334 Осојане
тел. 063/8439-304

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: да кандидат поседује 
образовање из чл. 8 став 2 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања, за васпи-
тача или стручног сарадника, 
дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора устано-
ве и најмање пет година рада у 
установи након стеченог одго-
варајућег образовања; дужност 
директора може да обавља и 
лице које има одговарајуће 
образовање из чл. 8 став 3 овог 
Закона за васпитача, дозволу за 
рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 
десет година рада у предшкол-
ској установи на пословима вас-
питања и образовања, након 
стеченог одговарајућег образо-
вања; да је држављанин Репу-
блике Србије; да има општу 
здравствену способност за оба-
вљање послова директора уста-
нове; да није осуђиван правос-
нажном судском пресудом за 
кривична дела из чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Уз уредно 
попуњену пријаву (лични пода-
ци кандидата, наслов коме се 
обраћа, намера конкурисања 
и др), кандидати су дужни да 
поднесу следећу документа-
цију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; оверен 
препис-фотокопију дипломе; 
доказ о радном стажу; уверење 
о општој здравственој способ-
ности; доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела из чл. 120 
горенаведеног Закона; фотоко-
пија личне карте. Рок за прија-
ву је 15 дана од дана објављи-

вања у публикацији „Послови“. 
Уредно попуњену пријаву и 
осталу пратећу документацију 
слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурс за дирек-
тора установе“.

оШ „Зенуни“
Гора-Брод
тел. 029/285-213

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: Кандидат мора да 
испуњава следеће услове: да 
има високо образовање, лицен-
цу за наставника, педагога 
или психолога, положен испит 
за директора установе и нај-
мање пет година радног стажа 
у области образовања и васпи-
тања. Пријаве подносити секре-
тару школе у конкурсном року. 
Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања. Кандидат 
је дужан да поднесе следећу 
документацију: доказ о стручној 
спреми-оверена копија дипло-
ме; лиценцу-оверена копија; 
доказ о положеном испиту за 
директора-оверена копија; 
доказ о радном искуству-ове-
рена копија радне књижице; 
сва остала документа која су 
потребна за заснивање радног 
односа. Све пријаве које буду 
поднете после истека рока и 
које буду непотпуне неће бити 
разматране.

деЧији вртиЋ „БамБи“
38217 Сочаница
тел. 028/87-321

Васпитач

УСЛОВИ: VI и VII степен струч-
не спреме и стручни назив: вас-
питач.

Медицинска сестра 
на превентивној 
здравственој заштити
на одређено време до 
повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме.

ОСТАЛО: Кандидат мора да 
испуњава услове предвиђене 
Правилником о превентивној 
здравственој заштити и струч-
ној спреми здравствених рад-
ника у предшколским устано-
вама („Службени гласник РС“, 
бр. 73/94) и услове прописане 
чл. 8, 120 и 122 Закона о осно-
вама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати подносе: доказ 
о завршеној стручној спреми, 
уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. Фото-
копије морају бити оверене. 
Потврду о психичкој, физич-
кој и здравственој способности 
изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора, а про-
веру психофизичких способно-
сти кандидата вршиће Нацио-
нална служба за запошљавање. 
Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве доста-
вити на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разма-
трање.
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краГ УјЕваЦ

оШ „Светолик 
ранковиЋ“
34300 Аранђеловац
Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Радник на одржавању 
хигијене

УСЛОВИ: I степен стручне спре-
ме, завршена основна шко-
ла; уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система обра-
зовања и васпитања - доказ 
о неосуђиваности, прибавља 
школа по службеној дужности; 
одговарајућа психичка, физич-
ка и здравствена способност 
доказује се лекарским уве-
рењем приликом закључења 
уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Уз пријаву на кон-
курс доставити: сведочанство 
о завршеној основној школи; 
извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству 
Републике Србије. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Додатне 
информације могу се добити на 
горенаведени број телефона.

ПониШтеЊе конкурСа 
економСки Факултет
34000 Крагујевац
Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Конкурс објављен 04.04.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, за радно место: 
наставник у звању доцента 
за ужу научну област Ста-
тистика и информатика, нас-
тавни предмети: Операциона 
истраживања и Финансијска 
и актуарска математика, на 
одређено време 5 година, 
поништава се у целости.

ФилолоШко-
уметниЧки Факултет
34000 Крагујевац
Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање 
ванредног професора 
за ужу научну област 
Француска књижевност и 
култура
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: општи и посебни усло-
ви предвиђени су чл. 64 и чл. 65 
Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08 и 44/2010), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу 
(бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.
кg.аc.rs), Статутом Филолошко-
уметничког факултета у Крагује-
вцу, бр.01-3626/1 од 28.10.2011. 
године (www.filum.кg.аc.rs), Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“, бр. 
24/2005 и 61/2005), Правилником 
о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, од 04.05.2009. године и 
другим актима Факултета и Уни-
верзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање 
доцента за ужу научну 
област Теоријске 
лингвистичке дисциплине
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: општи и посебни усло-
ви предвиђени су чл. 64 и чл. 65 
Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 
100/07, 97/08 и 44/2010), Стату-
том Универзитета у Крагујевцу 
(бр. 138 од 25.01.2011.) - (www.
кg.аc.rs), Статутом Филолошко-
уметничког факултета у Крагује-
вцу, бр. 01-3626/1 од 28.10.2011. 
године (www.filum.кg.аc.rs), 
Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005 и 61/2005), Правил-
ником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању 
звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу, од 04.05.2009. 
године и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање 
асистента за ужу 
научну област Енглеска 
књижевност и култура
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00, 
који показује смисао и способ-
ност за наставни рад и познаје 
један од светских језика.

Сарадник у звање 
асистента за ужу научну 
област Савремени српски 
језик
за 80% радног времена, на 
одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00, 
који показује смисао и способ-
ност за наставни рад и познаје 
један од светских језика.

Сарадник у звање 
асистента за ужу научну 
област Дијахронија 
српског језика
за 80% радног времена, на 
одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном 
просечном оценом најмање 
08,00, који показује смисао и 
способност за наставни рад и 
познаје један од светских јези-
ка.

Сарадник у звање 
асистента за ужу научну 
област Хиспанске 
књижевности и култура
за 50% радног времена, на 
одређено време 3 године

УСЛОВИ: студент докторских 
студија који је претходне нивое 
студија завршио са укупном про-
сечном оценом најмање 08,00, 
који показује смисао и способ-
ност за наставни рад и познаје 
један од светских језика.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Документа која је 
потребно доставити: прија-
ва на конкурс; биографија и 
стручна биографија (на CD-у 
и у штампаној форми); овере-
не копије диплома; оверена 
копија извода из матичне књи-
ге рођених; уверење о држа-
вљанству (оригинал); потврда 
надлежног органа (полицијс-
ке управе) да кандидат није 
осуђиван; мишљење студената 
формирано на основу анкете 
(за кандидате који имају педа-
гошко искуство у високошкол-
ској установи); за кандидате 
који се бирају у звање доцента, 
а немају педагошко искуство у 
високошколској установи пред-
виђено је приступно преда-
вање. Фотокопије докумената 
морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и 
документација кандидата који 
не испуњавају услове конкур-
са, неће се узимати у разма-
трање. Сва документација и 
оригинални радови достављају 
се Служби за опште и прав-
не послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије 
или поштом. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања конкурса.

краљЕво

оШ „СтеФан немаЊа“
36343 Студеница
тел. 036/5436-450
оs.stefannemanja@open.telekom.rs

Наставник физике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, да кандидат има одго-
варајуће образовање утврђено 
Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи 
(оверена копија дипломе-не 
старија од 6 месеци); да има 
психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и 
ученицима (уверење доставља 

изабрани кандидат-не старије 
од 6 месеци); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања (прибавља школа 
по службеној дужности); држа-
вљанство Републике Србије 
(оверена копија, не старије од 
6 месеци). Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће 
се узимати у обзир. Пријаве са 
потребним документима сла-
ти на адресу школе. Сва оба-
вештења на број телефона: 
036/5436-450.

оСновна Школа 
„ЧиБуковаЧки 
ПартиЗани“
36000 Краљево 
Карађорђева 178
тел. 036/359-660

Секретар
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета, са 
70% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен струч-
не спреме, одговарајуће висо-
ко образовање: дипломирани 
правник-мастер или дипломи-
рани правник са стеченим висо-
ком образовањем на основним 
студијама у трајању од нај-
мање четири године; да кан-
дидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наве-
дена у члану 120 став 1 тачка 
3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да 
има држављанство Републи-
ке Србије. Уз пријаву кандидат 
треба да приложи: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми; уверење 
о држављанству (не старије од 
6 месеци, оригинал или овере-
на копија); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 

месеци, оригинал или оверена 
копија); уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у чла-
ну 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања (доказ прибавља 
школа); здравствено уверење 
(подноси се пре закључења 
уговора о раду); кратку био-
графију. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе. Небла-
говремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о огласу 
могу се добити код секрета-
ра школе и на број телефона: 
036/359-660.

доПуна оГлаСа 
оШ „јоСиФ ПанЧиЋ“
36344 Баљевац, Бошка Бухе 8
тел. 036/791-227

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, допуњује се за 
радно место:

Професор разредне 
наставе
на одређено време до две 
године, ради полагања 
испита за лиценцу, за рад у 
издвојеном одељењу Градац

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме у наведеном занимању, 
а у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи. Остали услови 
су као у огласу од 16.05.2012. 
године.

Обука за
активно 
тражење
посла

Посао се не чека, 
посао се тражи

Обука за активно
тражење посла

Стекните 
конкурентску 

предност

Запослимо 
Србију 

Локални акциони планови запошљавања
Запослимо Србију 

Национална служба
за запошљавање

Регионална политика запошљавања

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ 
ЗА МАЛИ 
БИЗНИС

Обуке и субвенције
за запошљавање

Унапредите
своје

пословање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри 
НСЗ

План за 
реализацију 

вашег
бизниса

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

Национална служба
за запошљавање

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је 
најважнији –
будите
испред свих

Национална служба
за запошљавање

Друштвена одговорност

ПРИОРИТЕТИ У 
ЗАПОШЉАВАЊУ

Друштвена
одговорност

Људи су
мера успеха

Шанса за младе

Школа је знање, 
посао је занат

Национална служба
за запошљавање

Шанса за 
младе

Програми 
приправништва – 

знање у пракси

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

У служби 
клијената

ПРАВИ 
ОДГОВОРИ НА 
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ Прави људи

на правим
пословима

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Једнакост 
на тржишту 

рада

Подршка
запошљавању особа

са инвалидитетом

Наука и образовање
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ГимнаЗија
36350 Рашка
Омладински центар бб
тел. 036/736-043

Благајник
са 45% радног времена

УСЛОВИ: средња стручна 
спрема, економског, односно 
финансијско-књиговодстве-
ног смера или гимназија; јед-
на година радног искуства на 
канцеларијским пословима. Уз 
пријаву на конкурс приложи-
ти: оверен препис/фотокопију 
дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге 
рођених и потврду о радном 
искуству. Рок за пријављивање 
је 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

крУшЕваЦ

оСновна Школа 
„живадин 
аПоСтоловиЋ“
37240 Трстеник
Кнегиње Милице 40
тел. 037/711-464

Директор
на мандатни период од четири 
године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се 
пријаве лица која испуњавају 
следеће услове - чл. 8 ст. 2 и 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11); одговарајуће висо-
ко образовање за наставника 
основне школе, за педагога и 
психолога на студијама другог 
степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке 
струковне студије) у складу са 
Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 
100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10), почев од 10. 
септембра 2005. године; доз-
вола за рад (лиценца); обука 

и положен испит за директо-
ра школе; најмање пет година 
рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на кон-
курс приложити (оригинале или 
оверене фотокопије): дипломе 
о стеченом одговарајућем обра-
зовању; лекарског уверења; 
извода из матичне књиге рође-
них; уверења о држављанству; 
уверења о положеном стручном 
испиту; потврде о радном стажу 
на одговарајућим пословима; 
уверења да се против кандида-
та не води кривични поступак 
пред основним и вишим судом; 
биографију са прегледом кре-
тања у служби и предлогом 
програма рада директора; уве-
рење о неосуђиваности правос-
нажном пресудом за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ - прибавља шко-
ла. Рок за подношење пријаве 
је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. 
Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

оСновна Школа 
„драГомир марковиЋ“
37000 Крушевац
Луке Ивановића 3
тел. 037/446-890, 446-891

Шеф рачуноводства

УСЛОВИ: средња или виша шко-
ла економског смера; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат је 
дужан да уз пријаву достави доку-
ментацију којом доказује да испуња-
ва услове конкурса, осим лекар-
ског уверења, које се подноси пре 
закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити на наведену адресу.

лЕсковаЦ

оШ „Свети Сава“
Село Гложане
16210 Власотинце

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

УСЛОВИ: да кандидат поседује 
одговарајуће образовање, пре-
ма члану 8 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања и члану 3 Правилника о 
врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи; да испуњава 
услове наведене у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која 
садржи: диплому о стеченом 
образовању; уверење о држа-
вљанству; извод из матичне 
књиге рођених (све у оригина-
лу или у овереној фотокопији, 
докумената не старија од 6 
месеци). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. 
Психофизичка способност за 
рад са децом и ученицима про-
верава се пре доношења одлу-
ке о избору кандидата, а про-
веру врши надлежна служба за 
послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих посту-
пака. Доказ о неосуђиваности 
прибавља установа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПрАВА АдрЕсА:
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оСновна Школа 
„трајко СтаменковиЋ“
16000 Лесковац, Дубочица 72
тел. 016/222-725

Наставник немачког 
језика
са 55% радног времена, на 
одређено време до повратка 
наставника са функције

УСЛОВИ: одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 Закона 
о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и 
Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и струч-
них сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 
4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 
9/09 и 3/2010); да кандидат 
испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 
Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба 
за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих пос-
тупака, за кандидате који уђу 
у ужи избор. Докази о испуње-
ности услова о држављанству 
(не старије од шест месеци) 
и стручној спреми подносе се 
уз пријаву на конкурс, доказ о 
психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са 
децом и ученицима прилаже се 
пре закључења уговора о раду, 
док доказ о неосуђиваности 
прибавља школа. Рок за прија-
вљивање је 8 дана од дана обја-
вљивања конкурса. Непотпу-
не, неблаговремене и пријаве 
са неовереном документацијом 
неће се узети у разматрање.

лоЗниЦ а

СредЊа економСка 
Школа
15300 Лозница
Трг Јована Цвијића 4

Наставник физичког 
васпитања
са 90% радног времена 
(18 часова недељно), на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
боловања, најдуже закључно 
са 31.05.2012. године, за 
школску 2011/2012. годину; 
за школску 2012/2013. годину 
радно време биће регулисано 
посебним решењем директора

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, са звањем: професор 
физичког васпитања, дипломи-
рани педагог физичке култу-
ре, професор физичке културе, 
професор физичког васпитања-
дипломирани тренер са назна-
ком спортске групе, професор 
физичког васпитања-дипло-
мирани организатор спортске 
рекреације, професор физич-
ког васпитања-дипломирани 
кинезитерапеут; на студијама 
другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистич-
ке академске студије) у складу 
са Законом о високом образо-
вању („Службени гласник РС“, 
бр. 73/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10), почев 
од 10.09.2005. године или на 
основним студијама у трајању 
од четири године, по пропису 
који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. годи-
не. Поред услова наведених у 
погледу стручне спреме и одго-
варајуће врсте образовања, 
кандидати треба да испуњавају 
и остале услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат је обавезан 
да достави: оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених (може фотоко-
пија), уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, може 
фотокопија), уверење надлеж-
ног суда да није под истрагом 

и да се против њега не води 
кривични поступак (уверење 
се добија у надлежном суду), 
уверење СУП-а Лозница да 
није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ. Лекарско уверење 
предаје кандидат који буде 
примљен у радни однос. Лице 
које испуњава услове конкур-
са и уђе у ужи избор упућује се 
на проверу психофизичких спо-
собности, у надлежну службу за 
послове запошљавања. О дату-
му и времену провере психофи-
зичких способности кандидати 
ће бити обавештени од стра-
не школе. Пријаве се шаљу на 
адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа, 
са назнаком: „Пријава на оглас“ 
или предају непосредно у кан-
целарији секретара школе, од 
10,00 до 13,00 часова.

оСновна Школа 
„Боривоје ж. милојевиЋ“
15314 Крупањ, Радничка 2

Наставник ликовне 
културе
са 50% радног времена, за 
рад у Костајнику и Крупњу, на 
одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, према Правилнику о 
врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи и одредби Пра-
вилника о организацији рада 
и систематизацији радних мес-
та радника ОШ „Боривоје Ж. 
Милојевић“ Крупањ. Кандида-
ти морају да испуњавају услове 
прописане одредбама Закона о 
основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву дос-
тавити: биографске податке, 
оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 
6 месеци), уверење да канди-
дат није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну 
затвора у трајању од најмање 
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6 месеци, односно за кривична 
дела утврђена законом, која га 
чине неподобним за обављање 
послова у школи (не старије од 
6 месеци), лекарско уверење о 
здравственој и психофизичкој 
способности за рад са децом 
и ученицима. Рок за подноше-
ње пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве 
са потребном документацијом 
подносе се на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за пријем у 
радни однос на одређено вре-
ме“, са називом радног места 
на које се кандидат пријављује. 
Одлука о избору кандидата 
донеће се у року од 15 дана од 
дана истека рока за подношење 
пријава. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се разма-
трати.

ПредШколСка 
уСтанова 
„БамБи“
15300 Лозница
Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Медицинска сестра-
васпитач
на одређено време у својству 
приправника

УСЛОВИ: средња медицин-
ска школа, образовни профил: 
медицинска сестра-васпитач. 
Поред наведених услова, кан-
дидат треба да испуњава и 
услове наведене у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Уз пријаву 
доставити оригинале или ове-
рене фотокопије: доказа о сте-
ченом одговарајућем образо-
вању, извода из матичне књиге 
рођених, уверења о држављан-
ству РС (не старије од 6 месе-
ци); уверења надлежног суда 
да кандидат није под истрагом 
(не старије од 6 месеци). Иза-
брани кандидати пре закљу-
чења уговора о раду дужни су 
да доставе лекарско уверење 
о одговарајућој здравственој 
способности. Пријаве са доку-

ментациојом слати на адре-
су установе, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. 
Некомплетне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ниш

Природно-
математиЧки 
Факултет
18000 Ниш, Вишеградска 33
тел. 018/533-015

Наставник у звању 
редовног професора 
за ужу научну област 
Биотехнологија
на Департману за биологију и 
екологију

УСЛОВИ: доктор биолошких 
наука. Кандидат уз пријаву 
треба да достави: биографију; 
оверен препис дипломе о док-
торату; списак научних радова 
са библиографским подацима, 
као и саме радове (списак радо-
ва доставити и у електронском 
облику, за сваки рад у часопи-
су навести одговарајући линк). 
Рок за пријаву је 15 дана.

оШ „вук караЏиЋ“
18210 Житковац
Ратка Јовића 10
тел. 018/887-055

Наставник географије
са 70% радног времена, на 
одређено време до повратка 
запослене са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, професор географије; 
дипломирани географ; профе-
сор географије и историје; дип-
ломирани географ-просторни 
планер; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; држа-
вљанство Републике Србије; да 
кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања. 
Кандидат уз пријаву треба да 
достави: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављан-
ству; извод из матичне књи-
ге рођених. Проверу психо-
физичких способности за рад 
са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове 
запошљавања. Изабрани кан-
дидат доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и 
ученицима. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

оШ „деСанка 
макСимовиЋ“
18225 Катун
тел. 018/618-180

Помоћни радник
за рад у издвојеном одељењу 
у Горњем Крупцу, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спре-
ме, завршена основна шко-
ла (диплома); држављанство 
Републике Србије (уверење); да 
кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(доказ прибавља установа по 
службеној дужности); извод из 
матичне књиге рођених. Лекар-
ско уверење доставља изабра-
ни кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

Обука за  
активнО  
тражење 

 пОсла
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нови па Зар

оСновна Школа 
„риФат БурЏевиЋ 
трШо“
36300 Нови Пазар
Ослобођења 103
тел. 020/317-458

Стручни сарадник-
психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, завршен одговарајући 
факултет. Уз пријаву приложи-
ти следећа документа: доказ 
о завршеној школи, извод из 
матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству.

оШ „БратСтво“
36300 Нови Пазар
Гојка Бачанина 50
тел. 020/317-020

Наставник разредне 
наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен струч-
не спреме, завршен одгова-
рајући факултет, у складу са 
чл. 8 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и 
Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, 
бр. 6/96, 3/99, 10/2002, 2/2003, 
20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 
4/2007, 17/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 9/2009 и 3/2010. Уз 
пријаву поднети следећа доку-
мента: доказ о стручној спреми 
(оверена копија дипломе), уве-
рење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених.

нови с а д

ПониШтеЊе дела 
конкурСа 
СредЊа Школа 
„лукијан муШицки“
21235 Темерин
Народног фронта 80
тел. 021/843-272

Конкурс објављен 16.05.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно 
место: наставник хемије за 6 
часова недељне наставе на 
српском наставном језику и 
за 2 часа недељне наставе на 
мађарском наставном језику.

оСновна Школа 
„јован јовановиЋ 
Змај“
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1
тел. 021/730-136

Професор разредне 
наставе

Наставник биологије
са 45% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може 
бити примљено лице под усло-
вима прописаним законом и 
посебним прописима школе, 
и ако има одговарајуће обра-
зовање, психичку, физичку и 
здравствену способност, није 
осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђе-
на у чл. 120 став 1 тачка 3 
Закона о основама система 
образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству 
и лекарско уверење за рад са 
децом. Уверење о некажња-
вању прибавља школа по служ-
беној дужности. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће 
се узимати у обзир.

Школа За оСновно и 
СредЊе оБраЗоваЊе 
„милан ПетровиЋ“
21000 Нови Сад
Браће Рибникар 32
тел. 021/6616-366
e-mail: skolamp@eunet.rs

Наставник физичког 
васпитања
са 75% фонда часова

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

Наставник практичне 
наставе, подручје 
рада Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, дипломирани инжењер 
технологије.

ОСТАЛО: Поред стручне спреме 
и одговарајућег образовања, 
кандидат треба да испуњава 
и опште услове за заснивање 
радног односа, утврђене у чл. 
120 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и лекарско 
уверење за рад са децом (дос-
тавља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). 
Уверење о некажњавању при-
бавља школа по службеној дуж-
ности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком: „За кон-
курс“.
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оШ „ПетеФи Шандор“
21220 Бечеј, Републиканска 135
тел. 021/6910-377

Професор физике
за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику, 
за 12 наставних часова 
недељно

Професор српског језика
за 17 наставних часова 
недељно, на одређено време 
ради замене запослене на 
породиљском одсуству

Професор енглеског 
језика
за рад у одељењима на 
мађарском наставном 
језику-нижи разреди, за 16 
наставних часова недељно

Професор мађарског 
језика
за 18 часова недељно, на 
одређено време до повратка 
запосленог због мировања 
радног односа

Професор математике
за 16 наставних часова 
недељно

Професор музичког 
васпитања
за рад у одељењима на 
српском и мађарском 
наставном језику, за 12 
наставних часова недељно

Професор српског језика 
као нематерњег
за рад у комбинованим 
одељењима у Дрљану, за 4 
наставна часа недељно, на 
одређено време

Професор математике
за рад у одељењима на 
мађарском наставном језику, 
за 12 наставних часова 
недељно

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне 
спреме, да кандидат има одгова-
рајуће образовање из чл. 8 Зако-

на о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/09) и Правилника о 
врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник 
РС-Просветни гласник“, бр. 5/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 
17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 
6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 
4/2009, 3/2010); да испуњава 
услове прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања; ако се обра-
зовно-васпитни рад остварује 
на мађарском језику, доставити 
доказ о знању мађарског језика. 
Уз пријаву приложити: дипло-
му о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фото-
копија); доказ о поседовању 
држављанства РС (уверење о 
држављанству)-да није старије 
од 6 месеци; оверен препис/
фотокопију извода из матичне 
књиге рођених-да није старије 
од 6 месеци; доказ о завршеном 
средњем, вишем или високом 
образовању на мађарском јези-
ку или уверење о знању мађар-
ског језика (за радна места за 
која је то предвиђено). Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за 
рад са децом кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. 
Уверење из казнене евиденције 
прибавља школа по службеној 
дужности. Кандидати који буду 
испуњавали услове конкурса, 
пре доношења коначне одлуке 
о избору биће упућени на про-
веру психофизичких способно-
сти за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, при-
меном стандардизованих посту-
пака. О месту и датуму провере 
кандидати ће бити обавештени 
по истеку рока за подношење 
пријава. Неоверене фотокопије 
докумената неће се узимати у 
обзир. Неблаговремене и непо-
тпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве слати на 
наведену адресу, са назнаком: 
„За конкурс“.

панчЕво

оСновна Школа 
„мироСлав антиЋ 
мика“
26000 Панчево
Душана Петровића Шанета 11

Наставник разредне 
наставе
на одређено време до 
повратка одсутног запосленог 
са дужности директора, а 
најкасније до 08.04.2016. 
године

УСЛОВИ: професор разредне 
наставе, наставник разредне 
наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учи-
тељском школом, професор 
разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу. У 
радни однос у школи може да 
буде примљено лице које има 
одговарајуће образовање и 
испуњава услове утврђене у 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс достави-
ти: диплому, односно уверење 
о одговарајућој врсти стручне 
спреме (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству Репу-
блике Србије-не старије од 6 
месеци (оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рође-
них. Уверење о некажњавању 
школа ће прибавити службеним 
путем. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом и 
ученицима кандидата који уђу 
у ужи избор, врши надлежна 
служба за послове запошља-
вања, а доказ о испуњености 
овог услова и лекарско уве-
рење достављају се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве 
на конкурс доставити на адре-
су школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и/
или неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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иСПравка конкурСа 
ПредШколСка 
уСтанова 
„деЧја радоСт“
26000 Панчево
Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955

Конкурс објављен 16.05.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у нази-
ву установе, тако што умес-
то: Предшколска установа 
„Наша радост“, треба да стоји: 
Предшколска установа „Дечја 
радост“. Извињавамо се због 
настале техничке грешке.

ПредШколСка 
уСтанова 
„Полетарац“
26310 Алибунар
Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054

Васпитач
на одређено време до 
повратка запослене са 
породиљског одсуства, неге 
детета, односно годишњег 
одмора, са радним местом у 
Банатском Карловцу

УСЛОВИ: Кандидати поред опш-
тих услова предвиђених Зако-
ном о раду треба да испуња-
вају и посебне услове: високо 
образовање васпитача на сту-
дијама првог степена (основне 
академске, односно струковне 
студије) или студијама другог 
степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академс-
ке студије или специјалистичке 
струковне студије) или на сту-
дијама у трајању од три годи-
не или на основним студијама 
у трајању од најмање чети-
ри године или више образо-
вање васпитача; држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству РС, 
извод из матичне књиге рође-
них, оверен препис-фотокопију 
дипломе, здравствено уверење 
да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад 

са децом-подноси се након 
доношења одлуке о избору кан-
дидата, уверење да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у 
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања-уверење прибавља 
установа. Директор врши ужи 
избор кандидата, које упућује 
на проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом. Про-
веру врши надлежна служба за 
послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих посту-
пака. Уколико је већ извршена 
провера психофизичких спо-
собности, обавезно назначити 
у молби када је и где изврше-
на. Документација не сме бити 
старија од 6 месеци. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

пироТ

ПредШколСка 
уСтанова 
„Чика јова Змај“
18300 Пирот
тел. 010/342-433

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из 
чл. 8 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и вас-
питања (високо образовање 
стечено на студијама другог 
степена-мастер академске сту-
дије, специјалистичке студије, 
специјалистичке академске 
студије или специјалистичке 
струковне студије, у складу са 
Законом о високом образовању, 
почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису 
који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. 
године), поседовање дозволе 

за рад (лиценце); да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система 
образовања и васпитања; нај-
мање пет година рада у уста-
нови на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. За 
директора може бити изабран 
и васпитач који уз испуње-
ност осталих услова има одго-
варајуће образовање из чл. 8 
став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(високо образовање на сту-
дијама првог степена, студија-
ма у трајању од три године или 
више образовање) и најмање 
десет година рада у предш-
колској установи на послови-
ма образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира 
на период од четири године. 
Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: 
доказ о држављанству (извод 
из матичне књиге рођених или 
уверење о држављанству); 
оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију документа о 
положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; 
потврду о радном искуству; пре-
глед кретања у служби са био-
графским подацима (радна био-
графија); оквирни план рада за 
време мандата; доказе о својим 
стручним и организационим 
способностима (необавезно). 
Све информације о конкурсу 
могу се добити код секретара 
Предшколске установе, на број 
телефона: 010/342-433.

Највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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пож арЕваЦ

економСко-
трГовинСка и 
маШинСка Школа
12240 Кучево
Жике Поповића 68
тел. 012/851-749, 852-712

Секретар
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани правник, 
као и услови прописани чл. 24 
до 26 Закона о раду („Сл. гла-
сник РС“, бр. 24/2005 и 61/2005) 
и чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009). 
Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да доставе: доказ 
о одговарајућем образовању, 
односно диплому о стеченом 
високом образовању, уверење 
о држављанству, уверење о 
неосуђиваности, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о 
здравственој способности (дос-
тавити оригинална документа 
или оверене фотокопије истих, 
не старије од 6 месеци). Небла-
говремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Рок 
за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве доста-
вити на адресу школе.

оШ „Свети Сава“
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Спремачица

УСЛОВИ: завршена основна 
школа, држављанство РС, пси-
хичка, физичка и здравствена 
способност и да кандидат није 
осуђиван правоснажном пре-
судом. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова 
конкурса (биографија, диплома 
о одговарајућој стручној спре-
ми и уверење о држављанству 
РС), достављају се на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

теХниЧка Школа Са 
домом уЧеника 
„никола теСла“
Костолац, Боже Димитријевића бб

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

УСЛОВИ: високо образовање из 
поља друштвено-хуманистич-
ких наука на студијама другог 
степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистич-
ке академске студије и специја-
листичке струковне студије), 
висока стручна спрема - VII 
степен стручности, професор, 
односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижев-
ност. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Уз пријаву 
доставити следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију 
дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 
ученицима (што се доказује пре 
закључења уговора о раду), 
уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кри-

вична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и вас-
питања (доказ о испуњавању 
услова прибавља установа). 
Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити на адресу 
школе. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће се узима-
ти у обзир.

теХниЧка Школа Са 
домом уЧеника 
„никола теСла“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спре-
ме, завршена основна школа. 
Потребна документација: доказ 
о завршеној стручној спреми-
оверена фотокопија дипломе, 
уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, уве-
рење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат пре 
закључивања уговора о раду, 
уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена 
у чл. 120 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања прибавља 
школа по службеној дужности. 
Уз пријаву на конкурс доста-
вити документацију којом се 
доказује испуњеност услова 
за заснивање радног односа, 
а која је таксативно наведена. 
Конкурс је отворен осам дана 
од дана објављивања. Пријаве 
са потребном документацијом 
доставити на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у раз-
матрање.Модеран јавни сервис

Брз и ефикАсАн 
одговор  

нА зАхтеве клијенАтА http://www.nsz.gov.rs/
ВАшА ПРАВА АДРЕСА:
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ПожареваЧка 
ГимнаЗија
12000 Пожаревац
Симе Симића 1

Шеф рачуноводства
на одређено време ради 
замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: IV, V или VI степен 
стручне спреме, економског 
или друштвеног усмерења; 
да кандидат испуњава усло-
ве прописане у чл. 120 Зако-
на о основама система обра-
зовања и васпитања. Посебни 
услови које кандидат треба да 
испуњава: да има сертификат 
о стручном звању из области 
рачуноводства-звање рачуно-
вође или еквивалентно звање 
и да није кажњаван за кривич-
на дела која га чине неподоб-
ним за обављање послова из 
рачуноводства. Кандидат тре-
ба да приложи: молбу са био-
графијом, оверену фотокопију 
дипломе и фотокопију уверења 
о држављанству. Пријаве са 
потребном документацијом о 
испуњености услова подносе 
се лично или поштом, на адре-
су Гимназије. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављи-
вања.

оШ „уГрин БранковиЋ“
12240 Кучево
Вука Караџића бб

Наставник физичког 
васпитања
са 75% радног времена, за 
рад у Нересници и Кучеву, на 
одређено време до повратка 
раднице са боловања

Наставник грађанског 
васпитања
са 25% радног времена, за 
рад у Нересници и Кучеву, на 
одређено време до повратка 
раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају услове предвиђе-
не чл. 24-26 Закона о раду, 

чл. 8 и 120 Закона о основа-
ма система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09 и 52/11) и да поседују 
стручну спрему предвиђену 
Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи и 
Правилником о врсти стручне 
спреме наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из 
изборних програма у основној 
школи. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве слати на адресу 
школе.

пријЕпољЕ

оШ „БратСтво 
јединСтво“
36312 Дуга Пољана
тел. 020/5375-021

Професор математике
са 67% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме у наведеном занимању. 
Поред општих услова за засни-
вање радног односа, кандидат 
треба да испуњава и посеб-
не услове прописане одред-
бама чл. 8, 120 и 122 Закона 
о основама система образо-
вања и васпитања и Правилни-
ком о врсти и степену стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи. 
Поред пријаве на конкурс, кан-
дидати треба да доставе и ове-
рене фотокопије докумената 
којима доказују  да испуњавају 
услове конкурса (диплому о 
стеченом одговарајућем обра-
зовању, лиценцу, уверење о 
положеном стручном испиту, 
лекарско уверење, уверење 
да нису осуђивани, уверење 
о држављанству РС, извод из 
матичне књиге рођених). Рок 
за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“.

прокУпљЕ

медицинСка Школа 
„др алекСа СавиЋ“
18400 Прокупље
Ратка Павловића 20
тел/факс: 027/329-093

Професор физичког 
васпитања

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, професор физичког 
васпитања, дипломирани педа-
гог физичке културе. Уз прија-
ву на конкурс са кратком био-
графијом, кандидат треба да 
приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству 
Републике Србије. Лекарско 
уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Доказ о 
неосуђиваности прибавља уста-
нова (чл. 120 став 4 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања РС, бр. 72/09). 
Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања.

оШ „вук караЏиЋ“
18407 Житни Поток
тел. 027/64-131

Наставник разредне 
наставе

УСЛОВИ: дипломирани профе-
сор разредне наставе. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на 
конкурс доставе: оверену фото-
копију дипломе или уверења о 
стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење 
МУП Србије да нису осуђивани 
правоснажном судском пресу-
дом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тач. 
3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кан-
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дидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на проверу пси-
хофизичких способности за рад 
са децом и ученицима. Небла-
говремене пријаве и непотпуна 
документација неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана обја-
вљивања огласа.

сомбор

ПониШтеЊе дела 
конкурСа  
оШ „никола теСла“
25242 Бачки Брестовац
Маршала Тита 81
тел. 025/881-041

Конкурс објављен 29.02.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно 
место: наставник физичке 
културе.

срЕмска миТровиЦа

оСновна Школа 
„дуШан јерковиЋ уЧа“
22310 Шимановци
Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-852, 480-235

Наставник математике
за 16 часова недељно, за рад 
у подручној школи у Дечу

УСЛОВИ: VII/1 степен струч-
не спреме, професор мате-
матике; дипломирани мате-
матичар; дипломирани 
математичар за теоријску мате-
матику и примене; дипломира-
ни математичар за рачунарство 
и информатику; дипломирани 
математичар-информатичар; 
професор математике и рачу-
нарства; дипломирани матема-
тичар за математику економије; 
професор информатике-мате-
матике; дипломирани матема-
тичар-астроном; дипломирани 
математичар-примењена мате-
матика; дипломирани информа-
тичар.

Спремачица
за рад у подручној школи у 
Дечу

УСЛОВИ: I степен стручне спре-
ме, осмогодишња школа.

ОСТАЛО: да кандидат испуња-
ва услове утврђене у чл. 120 
Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок 
за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о 
држављанству или извод из 
матичне књиге рођених-не 
старије од 6 месеци) и оверен 
препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом обра-
зовању. Доказ о испуњавању 
услова у погледу психичке, 
физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ 
о неосуђиваности прибавља 
установа. Пријаве послати на 
адресу школе. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на броје-
ве телефона: 022/480-235, 480-
852.

оШ „доСитеј 
оБрадовиЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 61
тел. 022/469-010

Наставник српског језика
са 20% норме, за рад у 
непосредној настави

УСЛОВИ: професор српског 
језика и књижевности - VII сте-
пен стручне спреме. Кандидати 
треба да испуњавају и услове 
прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања. Кандидати уз прија-
ву на конкурс треба да прило-
же следеће доказе: диплому о 
стеченој стручној спреми (ове-
рена копија) и уверење о држа-

вљанству. Извршиће се прове-
ра психофизичких способности 
кандидата. Пријаве са прило-
женом документацијом преда-
ти у секретаријату школе, од 
09,00 до 12,00 сати или послати 
поштом на адресу школе. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се раз-
матрати.

оШ „Свети Сава“
22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14
тел. 022/625-011

Наставник техничког 
и информатичког 
образовања
за рад у матичној школи 

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу 
образовања прописане за наве-
дена радна места Правилником 
о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010).

Наставник географије
на одређено време до 
повратка раднице са 
породиљског одсуства, за 
рад у матичној школи и 
подручном одељењу у Чалми, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу 
образовања прописане за наве-
дена радна места Правилником 
о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 6/96, 
3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 
5/2005, 2/2007, 3/2007, 17/2007, 
20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 
8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 
9/2009 и 3/2010).
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ОСТАЛО: Поред услова у погле-
ду стручне спреме, предвиђених 
Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи, 
кандидати треба да испуњавају 
и услове из члана 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања („Службени гла-
сник РС“, бр. 72/09 и 52/2011) 
и да уз пријаву на конкурс на 
адресу школе доставе: доказ о 
стеченом високом образовању 
(оверена фотокопија); уверење 
о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија). Уверење 
о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Уверење да кан-
дидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ, прибавља шко-
ла по службеној дужности. Про-
веру психофизичких способно-
сти кандидата који испуњавају 
услове у погледу врсте стручне 
спреме, а који су се благовре-
мено и са потпуном докумен-
тацијом пријавили на конкурс, 
вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступа-
ка. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити раз-
матране.

ПониШтеЊе оГлаСа 
оШ „Сава ШумановиЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Оглас објављен 16.05.2012. 
године у публикацији 
„Послови“, поништава се за 
радно место: наставник срп-
ског језика, са 20% норме, 
за рад у непосредној наста-
ви. У осталом делу оглас је 
непромењен.

сУбоТиЦ а

ПредШколСка 
уСтанова 
„наШа радоСт“
24000 Суботица
Антона Ашкерца 3
тел. 024/646-417

Економ-набављач

УСЛОВИ: VI степен стручне 
спреме, економског смера-
економиста, најмање годину 
дана радног искуства; одго-
варајуће образовање (оверен 
препис дипломе), да кандидат 
испуњава услове прописане 
у чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања. Уз пријаву кандидат тре-
ба да приложи: оверен препис 
(фотокопију) дипломе о стече-
ној стручној спреми и уверење 
о држављанству Републике 
Србије. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са 
децом подноси изабрани кан-
дидат пре закључења угово-
ра о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела 
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ прибавља установа.

Руководилац кухиње и 
техничке службе

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани прехрам-
бени технолог са завршеним 
пољопривредним факултетом-
стручни назив: дипломирани 
инжењер за прераду и контро-
лу пољопривредних производа, 
најмање годину дана радног 
искуства, сертификат HАCCP-
студије; одговарајуће образо-
вање (оверен препис дипломе); 
да кандидат испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву канди-
дат треба да приложи: оверен 
препис (фотокопију) дипломе 
о стеченој стручној спреми и 
уверење о држављанству Репу-

блике Србије. Лекарско уве-
рење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за 
рад са децом подноси изабрани 
кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ да кандидат 
није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ прибавља установа.

Дипломирани педагог
за рад у одељењима на 
српском језику

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, дипломирани педа-
гог, са завршеним филозоф-
ским факултетом-стручни 
назив: дипломирани педагог, 
најмање годину дана радног 
искуства; одговарајуће образо-
вање (оверен препис дипломе); 
да кандидат испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву канди-
дат треба да приложи: оверен 
препис (фотокопију) дипломе 
о стеченој стручној спреми и 
уверење о држављанству Репу-
блике Србије. Лекарско уве-
рење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за 
рад са децом подноси изабрани 
кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ да канди-
дат није осуђиван за кривична 
дела наведена у чл. 120 став 1 
тачка 3 ЗОСОВ прибавља уста-
нова. Проверу психофизичких 
способности врши служба за 
запошљавање, пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве на оглас, са 
доказима о испуњавању услова, 
подносе се у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, на 
горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир.
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оШ „моШа Пијаде“
24342 Пачир, Школска 1
тел. 024/4744-004

Наставник физике
на одређено време до 
повратка запосленог са 
боловања, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, да кандидат има одго-
варајућу стручну спрему пред-
виђену Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној 
школи: професор физике, дип-
ломирани физичар, професор 
физике и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и хемију, 
професор физике и основе тех-
нике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, про-
фесор физике и математике, 
дипломирани астрофизичар, 
дипломирани физичар за при-
мењену физику и информатику, 
професор физике и хемије за 
основну школу, професор физи-
ке и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар 
за примењену физику, профе-
сор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истра-
живач, дипломирани профе-
сор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор 
физике и основа технике за 
основну школу, дипломирани 
физичар за општу физику, дип-
ломирани физичар за теоријску 
и експрименталну физику, дип-
ломирани педагог за физику 
и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, 
смер астрофизика; да кандидат 
испуњава услове прописане у 
чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Наставник физике
на одређено време до 
повратка запосленог са 
боловања, са 30% радног 
времена, за рад у одељењима 
на мађарском наставном 
језику

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, предвиђен Правилни-

ком о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи: професор 
физике, дипломирани физи-
чар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физи-
ку и хемију, професор физике 
и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе тех-
нике, професор физике и мате-
матике, дипломирани астрофи-
зичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и инфор-
матику, професор физике и 
хемије за основну школу, про-
фесор физике и основа техни-
ке за основну школу, дипломи-
рани физичар за примењену 
физику, професор физике за 
средњу школу, дипломирани 
физичар истраживач, дипломи-
рани професор физике и хемије 
за основну школу, дипломира-
ни професор физике и осно-
ва технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу 
физику, дипломиран физичар 
за теоријску и експриментал-
ну физику, дипломирани педа-
гог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани 
астроном, смер астрофизика; 
да кандидат испуњава услове 
прописане у чл. 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања; да поседује знање 
мађарског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандида-
ти треба да доставе: уверење о 
држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење 
или диплому о стеченом обра-
зовању, доказ о знању мађар-
ског језика (само за кандидате 
за рад на мађарском наставном 
језику) - све у оригиналу или 
у овереној фотокопији. Доказ 
о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уго-
вора о раду. Проверу психофи-
зичких способности за рад са 
децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запо-
шљавање. Доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела 

утврђена у чл. 120 став 1 тачка 
3 ЗОСОВ, школа ће прибави-
ти по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандида-
та. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

шабаЦ

СредЊа Школа
15220 Коцељева, Доситејева 1

Наставник практичне 
наставе за фризера

Наставник практичне 
наставе за фризера
са 44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да 
испуњава услове прописане 
чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о 
основама система образовања, 
у складу са Праилником о врс-
ти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у средњој 
школи. Уз пријаву приложити 
доказе о испуњености траже-
них услова: копија дипломе, 
држављанство, потврда о рад-
ном искуству. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

Пу „Слава ковиЋ“
15350 Богатић
Јанка Веселиновића 3
тел. 015/7786-881

Сарадник за 
књиговодствене послове

УСЛОВИ: висока стручна спре-
ма, дипломирани економиста.

Књиговођа аналитике 
корисника услуга

УСЛОВИ: IV степен, економски 
техничар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и 
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здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ 
прибавља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о 
раду); да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 120 
став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и 
васпитања (доказ прибавља 
установа); да имају држављан-
ство Републике Србије. Канди-
дати уз пријаву треба да доста-
ве следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе; уверење 
о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија/препис, не 
старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију/препис дипломе о 
стеченом образовању; извод из 
матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија). 
Кандидате који уђу у ужи избор 
установа упућује на проверу 
психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима, коју 
врши надлежна служба за запо-
шљавање, применом стандар-
дизованих поступака. Наведени 
кандидати биће о свему благов-
ремено обавештени. Пријаве 
се подносе лично или шаљу на 
горенаведену адресу. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

медицинСка Школа 
„др андра јовановиЋ“
15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Професор хигијене са 
здравственим васпитањем
са 15% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са неплаћеног 
одсуства, а најдуже до 
06.11.2012. године 

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, доктор медицине, спе-
цијалиста за хигијену, доктор 
медицине, доктор стоматоло-
гије.

Професор здравствене 
заштите са првом помоћи-
теорија
са 70% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са неплаћеног 
одуства, а најдуже до 
06.11.2012. године

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, доктор медицине, спе-
цијалиста социјалне медицине, 
доктор стоматологије, специја-
листа за социјалну медицину, 
доктор медицине, професор 
народне одбране, дипломирани 
педагог за народну одбрану.

Професор основа 
клиничке медицине
са 15% радног времена, на 
одређено време до повратка 
радника са неплаћеног 
одсуства, а најдуже до 
06.11.2012. године 

УСЛОВИ: VII степен стручне 
спреме, доктор медицине, спе-
цијалиста за физикалну меди-
цину и рехабилитацију, доктор 
медицине.

ОСТАЛО: Општи услови за 
заснивање радног односа у шко-
ли прописани су чл. 8, 120, 130 
и 132 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 
52/2011). Посебни услови кон-
курса утврђени су одредбама 
Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама. Уз 
пријаву на конкурс доставити: 
оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, уверење 
о држављанству (оригинал или 
оверену копију), извод из мати-
чне књиге рођених, краћу био-
графију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави 
уверење о психичкој и здрав-
ственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Право учешћа на 
конкурсу има кандидат који није 
осуђиван правоснажном пресу-
дом за кривична дела утврђена 

у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања 
и васпитања, о чему ће школа 
прибавити доказе по службеној 
дужности од СУП-а, за изабра-
ног кандидата. Доказ о психич-
кој и здравственој способности 
за рад са децом и ученици-
ма доставља се при закључи-
вању уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности 
са рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служ-
ба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака, а 
пре доношења одлуке о избо-
ру. На психофизичку проверу 
биће упућени само кандидати 
који уђу у ужи избор. Неовере-
не фотокопије наведених доку-
мената неће бити разматране. 
Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

УжиЦЕ

ужиЧка ГимнаЗија
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-140

Директор
на мандатни период од 4 
године

УСЛОВИ: На конкурс за избор 
директора може да се прија-
ви кандидат који испуњава 
следеће услове: одговарајуће 
високо образовање за настав-
ника гимназије-ове школе, 
педагога и психолога; дозво-
ла за рад-лиценца (положен 
стручни испит) за наставника, 
педагога и психолога; најмање 
5 година рада у установи на 
пословима образовања и вас-
питања, након стеченог обра-
зовања; да кандидат испуњава 
услове утврђене у чл. 120 Зако-
на о основама система образо-
вања и васпитања. Директор 
се бира на мандатни период од 
4 године (пуно радно време). 
Кандидат је дужан да уз прија-
ву на конкурс поднесе следећу 
документацију: оверен пре-
пис дипломе о стеченом обра-
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зовању; оверену фотокопију 
лиценце за наставника, педа-
гога или психолога (уверење о 
положеном стручном испиту); 
потврду да има најмање 5 годи-
на рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег 
(високог) образовања; уверење 
да против њега није покренута 
истрага, нити подигнута оптуж-
ница код надлежног суда (не 
старије од 6 месеци); лекарско 
уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за 
рад са ученицима (не старије 
од 6 месеци); уверење о држа-
вљанству РС (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књи-
ге рођених трајног карактера 
(оригинал или оверена фотоко-
пија); радну биографију са пред-
логом програма рада; доказ о 
неосуђиваности, односно извод 
из евиденције МУП-а прибавља 
школа (не старије од 6 месеци). 
Кандидат изабран за директо-
ра школе дужан је да у року и 
под условима прописаним Зако-
ном о основама система образо-
вања и васпитања или другим 
актом који пропише Министар-
ство просвете положи испит за 
директора школе. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Учес-
ници конкурса биће обавеште-
ни по спроведеном конкурсном 
поступку у складу са законом 
(учесницима конкурса доста-
вља се решење о избору дирек-
тора). Пријаву на конкурс, са 
доказима о испуњености усло-
ва, доставити у назначеном 
року, на адресу школе.

оШ „емилија оСтојиЋ“
31210 Пожега
Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Професор физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих усло-
ва, кандидат треба да испуња-
ва и посебне услове, прописане 
одредбама чл. 8 и 120 Закона о 
основама система образовања 
и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у 
основној школи. Поред пријаве 
на конкурс, кандидати треба да 
доставе и оверене фотокопије 
докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса. 
Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблагов-
ремене пријаве неће бити раз-
матране.

деЧији вртиЋ и 
јаСлице „невен“
31250 Бајина Башта
Вука Караџића 34
тел. 031/864-188

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора предш-
колске установе може бити 
изабрано лице које је стекло 
одговарајуће високо образо-
вање предвиђено чланом 8 
став 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања 
за васпитача и стручног сарад-
ника на студијама другог сте-
пена, у складу са Законом о 
високом образовању, почев од 
10.09.2005. године; лице које 
је стекло одговарајуће вискоко 
образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је 
уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године; дозвола 
за рад, обука и положен испит 
за директора установе и нај-
мање 5 година рада у устано-
ви образовања и васпитања, 

након стеченог одговарајућег 
образовања; за директора 
предшколске установе може 
бити изабрано лице које је сте-
кло одговарајуће високо обра-
зовање предвиђено чланом 8 
став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања на 
студијама првог степена, сту-
дијама у трајању од 3 године или 
више образовање за васпитача; 
дозвола за рад, обука и поло-
жен испит за директора уста-
нове и најмање 10 година рада 
у установи образовања и вас-
питања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да кан-
дидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад 
са децом; да поседује лицен-
цу, односно положен стручни 
испит; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 120 став 
1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања; држављанство РС. Рок за 
подношење пријава је 15 дана 
од дана објављивања, са назна-
ком: „Конкурс за директора“. Уз 
пријаву доставити: биографске 
податке са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом 
програма рада директора уста-
нове; оверен препис дипломе; 
уверење о положеном испиту 
за лиценцу; потврду о радном 
искуству у области образовања 
и васпитања; доказ о положе-
ном испиту за директора уста-
нове; уверење о држављанству 
РС; доказ о општој здравстве-
ној способности - лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за 
рад са децом; уверење да кан-
дидат није осуђиван за кривич-
на дела утврђена у члану 120 
став 1 тачка 3 ЗОСОВ. Пријаве 
на конкурс доставити на горе-
наведену адресу. Неблаговре-
мене пријаве неће бити разма-
тране.

највећа понуда 
слободних послова 

на једном месту
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враЊЕ

ПониШтеЊе дела 
конкурСа 
оШ „Бранко 
радиЧевиЋ“
17525 Трговиште
тел. 017/452-254

Конкурс објављен 25.04.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно 
место: професор енглеског 
језика, са 78% радног вре-
мена, на одређено време до 
повратка радника са боло-
вања. Остали део конкурса 
остаје непромењен.

БиБлиотека 
„14. новемБар“
17520 Бујановац
Карађорђев трг бб
тел. 017/652-661

Књижничар-приправник
на одређено време од 9 
месеци, за рад у истуреном 
одељењу у селу Несалце

УСЛОВИ: IV степен, средња 
школска спрема, било ког сме-
ра. Потребну документацију 
доставити на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

вршаЦ

ПоЉоПривредна 
Школа 
„врШац“
26300 Вршац
Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058
тел/факс: 013/807-589

Наставник практичне 
наставе за предмет: 
Куварство са практичном 
наставом
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VI степен стручне 
спреме, виши стручни радник-
комерцијалиста угоститељства 
или V степен стручне спреме, 
кувар-специјалиста, са петого-
дишњом праксом.

Помоћни наставник

УСЛОВИ: IV степен стручне 
спреме, ветеринарски техничар 
или пољопривредни техничар.

ОСТАЛО: Кандидати треба да 
доставе: пријаву на конкурс, 
фотокопију дипломе-овере-
ну, потврду о пракси, извод из 
матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републи-
ке Србије. Лекарско уверење 

да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, подноси 
кандидат који буде изабран, а 
пре закључења уговора о раду. 
По истеку рока за подношење 
пријава на конкурс, директор 
врши ужи избор кандидата који 
се упућују на проверу психофи-
зичких способности, у року од 
8 дана од дана истека рока за 
подношење пријава (односи се 
само на радно место наставника 
практичне наставе). Уверење 
да кандидати нису осуђивани 
у складу са законом, прибавља 
школа по службеној дужности. 
Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања. Сва 
уверења осим новог обрасца 
извода из матичне књиге рође-
них, као и копије дипломе, не 
смеју бити старија од 6 месеци, 
а документа морају бити у ори-
гиналу или у овереним фото-
копијама. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назна-
ком: „За конкурс“, препоруче-
ном поштом или донети лично.

Друштвена  
одговорност

људи су мера 
успеха
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ЗрЕЊанин

оШ „Бранко радиЧевиЋ“
23217 Александрово
Николе Тесле 29
тел. 023/817-702

Наставник ликовне 
културе
са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одго-
варајуће образовање-VII степен 
стручне спреме, дипломирани 
сликар, односно академски сли-
кар; дипломирани вајар, односно 
академски вајар; дипломирани 
графичар, односно академски 
графичар; дипломирани сликар 
примењеног сликарства; дип-
ломирани сликар рестауратор; 
дипломирани вајар примењеног 
вајарства; дипломирани архи-
текта унутрашње архитектуре; 
дипломирани графичар при-
мењене графике; дипломира-
ни костимограф; дипломирани 
костимограф савременог оде-
вања; дипломирани костимограф 
сценског костима; дипломирани 
индустријски дизајнер; дипло-
мирани дизајнер текстила; дип-
ломирани графички дизајнер; 

дипломирани сценограф; дипло-
мирани керамичар; дипломира-
ни фотограф, наставник ликовне 
културе; дипломирани професор 
ликовне културе; дипломирани 
сликар-професор ликовне култу-
ре; дипломирани графичар-про-
фесор ликовне културе; дипло-
мирани вајар-професор ликовне 
културе; дипломирани уметник 
савремених медија; дипломира-
ни дизајнер; дипломирани архи-
текта на факултету примењених 
уметности; дипломирани сликар 
примењене уметности-рестаура-
тор; академски графичар-ликов-
ни педагог; дипломирани сликар-
зидно сликарство; да кандидат 
испуњава услове утврђене у чл. 
120 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Дока-
зи о испуњености услова из тач. 
1 и 4 подносе се уз пријаву по 
конкурсу, а доказ из тачке 2 пре 
закључивања уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 прибавља шко-
ла. Молбе са потпуном доку-
ментацијом доставити на адре-
су школе, у року од 15 дана од 
дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Сва потребна доку-
мента слати на адресу школе.

оСновна и СредЊа 
Школа „9. мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Средње образовање и  
васпитање

Наставник математике
са 10% радног времена, на 
одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 
дана

УСЛОВИ: професор математи-
ке; дипломирани математичар; 
дипломирани дефектолог са 
завршеном вишом педагошком 
школом, група математика; 
дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог са савладаним 
програмом методике наставе 
математике. Наставници, поред 
стручне спреме предвиђене 
у ал. 1 и 2 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога. 
Поред општих услова за пријем 
у радни однос, прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду 

Клубови за 
тражење посла
Сигуран наступ на 
тржишту рада
информишите се код 

свог саветодавца
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(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09), кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене 
у чл. 120 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе следећа 
документа: оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; 
оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Уве-
рење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за 
рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења угово-
ра о раду. Уверење о подацима 
из казнене евиденције која се 
води у МУП-у Републике Србије 
прибавља школа. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са 
доказима подносе се на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс“.

оСновна и СредЊа 
Школа „9. мај“
23000 Зрењанин
Народне омладине 16

Наставник математике
на одређено време ради 
замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 10% радног 
времена

УСЛОВИ: професор математи-
ке; дипломирани математичар; 
дипломирани дефектолог са 
завршеном вишом педагошком 
школом, група математика; 
дипломирани дефектолог-оли-
гофренолог са савладаним 
програмом методике наставе 
математике. Наставници поред 
стручне спреме предвиђене 
у ал. 1 и 2 морају поседовати 
стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спре-
му дипломираног дефектолога. 
Поред општих услова за пријем 
у радни однос, прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 
61/05 и 54/09), кандидати тре-

ба да испуњавају и услове про-
писане у чл. 120 Закона о осно-
вама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе; 
оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оверену фото-
копију извода из матичне књиге 
рођених. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење 
о подацима из казнене евиден-
ције који се воде у МУП-у Репу-
блике Србије прибавља школа. 
Рок за подношење пријава је 
15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са доказима подносе се 
на адресу школе, са назнаком: 
„За конкурс“.

Модеран 
јавни сервис
Брз и ефикАсАн 

одговор нА 
зАхтеве клијенАтА

Наука и образовање
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оШ „др ЂорЂе 
јоановиЋ“
23273 Ново Милошево
Маршала Тита 1

Наставник математике
на одређено време до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен струч-
не спреме, звање: профе-
сор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани 
математичар за рачунарство 
и информатику, дипломира-
ни математичар за теоријску 
математику и примене, дипло-
мирани математичар-информа-
тичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику 
економије, професор информа-
тике-математике, дипломирани 
математичар-астроном, дипло-
мирани математичар-примење-
на математика, дипломирани 
информатичар. Кандидат треба 
да испуњава услове предвиђе-
не чл. 120 Закона о основама 
система образовања и васпи-
тања. Документација која се 
прилаже на конкурс: пријава и 

CV, оригинал или оверен препис 
дипломе, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и 
извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу, издат 
од 01.03.2010.). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уго-
вора. Проверу психофизичких 
способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна 
служба за послове запошља-
вања, применом стандардизо-
ваних поступака. Уверење о 
некажњавању школа прибавља 
службеним путем. Сва прило-
жена документа морају бити 
уредно оверена. Пријаве слати 
на адресу школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

ПониШтеЊе конкурСа 
оШ „Петар ПетровиЋ 
ЊеГоШ“
23000 Зрењанин
Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Конкурс објављен 02.05.2012. 
године у публикацији „Посло-
ви“, за радно место: настав-
ник српског језика, поништа-
ва се у целости.

доПуна конкурСа 
муЗиЧка Школа 
„јоСиФ маринковиЋ“ 
Зрењанин, Трг слободе 7
Тел. 023/561-104

Конкурс објављен у публика-
цији „Послови“ 16.05.2012. 
године, за радно место: 
директор, допуњава се у 
условима, у делу везаном за 
документацију која се при-
лаже на конкурс, тако што се 
поред већ наведених ставки 
додаје и ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ 
КЊИГЕ РОЂЕНИХ. У осталом 
делу конкурс остаје непро-
мењен.

Пословни центри НСЗ
Подршка у реализацији 

Предузетничке идеје

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

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

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

Шта је ослобађање од плаћања доприноса по члану 45, 45а и 45б Закона о Шта је ослобађање од плаћања доприноса по члану 45, 45а и 45б Закона о 
доприносима за обавезно социјално осигурање?доприносима за обавезно социјално осигурање?
Послодавци који желе да запосле лица која припадају посебним категоријама незапослених Послодавци који желе да запосле лица која припадају посебним категоријама незапослених 
имају право на ослобађање од плаћања доприноса на обавезно социјално осигурање, који се имају право на ослобађање од плаћања доприноса на обавезно социјално осигурање, који се 
плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, по члану 45, 45а и 45б Закона плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, по члану 45, 45а и 45б Закона 
о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно имају тзв. олакшице код плаћања о доприносима за обавезно социјално осигурање, односно имају тзв. олакшице код плаћања 
доприноса.доприноса.

Услови за остваривање права на олакшицу
Право на олакшицу код плаћања доприноса се остварује уколико се запошљавају следеће Право на олакшицу код плаћања доприноса се остварује уколико се запошљавају следеће 
категорије незапослених лица:

- лица старија од 50 година која су корисници новчане накнаде или пријављена најмање лица старија од 50 година која су корисници новчане накнаде или пријављена најмање 
6 месеци без прекида на евиденцију НСЗ, пре заснивања радног односа; 6 месеци без прекида на евиденцију НСЗ, пре заснивања радног односа; 

- лица старија од 45, а млађа од 50 година која су корисници новчане накнаде или пријалица старија од 45, а млађа од 50 година која су корисници новчане накнаде или прија-
вљена најмање 6 месеци без прекида на евиденцију НСЗ, пре заснивања радног односа;вљена најмање 6 месеци без прекида на евиденцију НСЗ, пре заснивања радног односа;

- приправници који су у статусу приправника у складу са чланом 47 Законa o раду, млађи приправници који су у статусу приправника у складу са чланом 47 Законa o раду, млађи 
од 30 година, на евиденцији Националне службе пре заснивања радног односа;од 30 година, на евиденцији Националне службе пре заснивања радног односа;

- лица млађа од 30 година која су пријављена најмање 3 месеца без прекида на евиденлица млађа од 30 година која су пријављена најмање 3 месеца без прекида на евиден-
цију НСЗ пре заснивања радног односа и млађа од 30 година на дан закључења уговора цију НСЗ пре заснивања радног односа и млађа од 30 година на дан закључења уговора 
о раду;

- незапослено лице са инвалидитетом за које се одговарајућом правно-медицинском донезапослено лице са инвалидитетом за које се одговарајућом правно-медицинском до-
кументацијом докаже инвалидност, за период од 3 године од дана заснивања радног кументацијом докаже инвалидност, за период од 3 године од дана заснивања радног 
односа тог лица.

Права и обавезе послодаваца након остваривања права на олакшицуПрава и обавезе послодаваца након остваривања права на олакшицу
Послодавац који запосли лице старије од 50 година има право на ослобађање од плаћања Послодавац који запосли лице старије од 50 година има право на ослобађање од плаћања 
доприноса (100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у педоприноса (100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у пе-
риоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном риоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном 
односу 3 године након истека олакшице.односу 3 године након истека олакшице.

Послодавац који запосли лице старије од 45, а млађе од 50 година има право на ослобађање Послодавац који запосли лице старије од 45, а млађе од 50 година има право на ослобађање 
од плаћања доприноса који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, од плаћања доприноса који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, 
умањених за 80%, у периоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржаумањених за 80%, у периоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржа-
вања лица у радном односу 3 године након истека олакшице.вања лица у радном односу 3 године након истека олакшице.

Послодавац који запосли приправника има право на ослобађање од плаћања доприноса Послодавац који запосли приправника има право на ослобађање од плаћања доприноса 
(100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у периоду од 3 го(100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у периоду од 3 го-
дине од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном односу 3 године дине од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном односу 3 године 
након истека олакшице.након истека олакшице.

Послодавац који запосли лице млађе од 30 година има право на ослобађање од плаћања Послодавац који запосли лице млађе од 30 година има право на ослобађање од плаћања 
доприноса (100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у педоприноса (100%) који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, у пе-
риоду од 2 године од дана заснивања радног односа и обавезу задржавања лица у радном 
односу 2 године након истека олакшице. 

Послодавац који запосли лице са инвалидитетом има право на ослобађање од плаћања 
доприноса (100%) за обавезно социјално осигурање, на основицу, односно на терет средстава 
послодавца, у трајању од 3 године од дана заснивања радног односа.

Губитак права на олакшицуГубитак права на олакшицу
Послодавац губи право на ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигуПослодавац губи право на ослобађање од плаћања доприноса за обавезно социјално осигу-
рање за новозапослена лица у следећим ситуацијама:рање за новозапослена лица у следећим ситуацијама:

- уколико лицу старијем од 45, односно 50 година престане радни однос вољом послоуколико лицу старијем од 45, односно 50 година престане радни однос вољом посло-
давца, односно уколико радни однос престане вољом запосленог (под условом да посдавца, односно уколико радни однос престане вољом запосленог (под условом да пос-
лодавац није извршио замену тог лица у року од 15 дана) у току трајања олакшице, у лодавац није извршио замену тог лица у року од 15 дана) у току трајања олакшице, у 
наредном периоду од 3 године после истека права на ослобађање од доприноса;наредном периоду од 3 године после истека права на ослобађање од доприноса;

- уколико смањи број запослених (у односу на број запослених на дан 01.09.2006. године, уколико смањи број запослених (у односу на број запослених на дан 01.09.2006. године, 
увећан за новозапослена лица за која остварује олакшицу), односно не изврши адекватну увећан за новозапослена лица за која остварује олакшицу), односно не изврши адекватну 
замену лица, у току трајања олакшице или у наредном периоду од 3 године (за приправзамену лица, у току трајања олакшице или у наредном периоду од 3 године (за приправ-
нике), односно 2 године (за млађе од 30 година); нике), односно 2 године (за млађе од 30 година); 

- уколико дође до престанка рада послодавца његовом вољом;уколико дође до престанка рада послодавца његовом вољом;
- уколико послодавац одустане од олакшице, а лице је и даље у радном односу.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД 
ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
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Увећини здравствених установа у Србији недостају анес-
тезиолози, кардиохирурзи, радиолози, педијатри, али 
и медицинске сестре. Иако је известан број медицин-
ских радника протеклих година потражио ангажман у 
иностранству, представници Министарства здравља су 

најавили могућност запошљавања недостајућих кадрова, што би 
обезбедило нормалан рад у здравственим установама. Са дефици-
том кадра посебно се суочавају већи клиничко-болнички центри.

Министарство здравља је направило кадровски план, према 
коме у здравственом систему Србије недостаје 400 лекара, 500 
здравствених сарадника и 2.600 медицинских сестара и упутило 
Министарству финансија захтев да се обезбеде средства за њихо-
во запошљавање.

„Нису добијена већа средства за те намене, а може се деси-
ти да у току ове године буде прилива у буџету, па да се запосли 
део њих“, рекла је Дубравка Шарановић, помоћница министра 
здравља, наводећи да српском здравственом систему недостају 
углавном радиолози, анестезиолози, али и кардиохирурзи, гине-
колози, педијатри...

Према њеним речима, нека радна места су ослобођења тиме 
што је један број здравствених радника отишао у пензију. На ос-
нову тога указало се око 300 слободних радних места.

„До марта ове године у клиничким и ургентним центрима 
Србије, Војводине и у Крагујевцу на тај начин примљено је око 276 
здравствених радника. Ускоро ће бити урађена анализа, како би се 
установило колико има још радних места. Будући да нема довољ-
но средстава за запошљавање свих недостајућих кадрова, једно од 
решења било би да се скрати време потребно за специјализацију 
лекара чији је кадар дефицитаран. Тренутно се у Београду спе-
цијализира 76 лекара, у 16 домова здравља“, казала је Шарано-
вићева и навела да је од великог значаја и то што је центрима за 
вантелесну оплодњу одобрено да запосле већи број биолога.

Када су у питању средства за запошљавање лекара, портпа-
рол Републичког фонда за здравствено осигурање, Сања Миро-
сављевић, истакла је да та установа ове године није добила до-
датна средства за запошљавање нових кадрова. Само на плате 
за 104.000 запослених у здравству РФЗО издваја више од 90 ми-
лијарди динара.

Охрабрује чињеница да је недавно објављен конкурс за 
пријем у радни однос 60 лекара и 100 медицинских сестара, који 
ће бити распоређени по здравственим установама чији је оснивач 
град Београд. Како је саопштила Градска управа, ради се углав-
ном о лекарима и медицинским радницима старим између 25 и 
30 година, који ће на тај начин стећи услове за специјализацију 
или другу врсту усавршавања, а од 100 медицинских сестара, 
њих 75 биће распоређено у четири клиничко-болничка центра. 

Клиничком центру Србије недостају радилози и анестезио-
лози, а КБЦ „Др Драгиша Мишовић Дедиње“ недавно је остао без 
пет кардиолога и шест анестезиолога, који су посао потражили 
у иностранству. „Нашој здравственој установи недостају углав-
ном кардиолози, али и двадесетак медицинских сестара, будући 
да је недавно отворено Одељење за хемодијализу. Ситуација је 
критична и због недостатка кадра тешко се постижу оптимални 
резултати у раду са пацијентима. Организовали смо рад у две 
смене, а често се ради и од ујутру до увече. Недостаје нам око 45 
лекара и очекујемо да ће Министарство здравља одобрити њихо-
во запошљавање“, рекао је Радисав Шћепановић, директор КБЦ 
„Др Драгиша Мишовић Дедиње“.

Када је у питању интересовање за одлазак на рад у иностран-
ство, директорка Лекарске коморе Србије, Татјана Радосављевић, 
изјавила је да се све већи број лекара одлучује за рад у иностран-
ству. Комора седмично добија бар десетак захтева за одлазак у 

земље ЕУ. Из Србије одлазе и млади лекари, као и кадрови који су 
дефицитарни и у Словенији, Хрватској и другим земљама ЕУ, јер 
тамо релативно лако добијају посао.

„Посао добијају знатно лакше него пре две године, и што се 
тиче нострификације диплома и што се тиче стандарда. Лекари 
који су због свог стручног знања тражени, немају проблема да 
се запосле у земљама ЕУ“, истакла је Радосављевићева. Према 
њеној оцени, са приближавањем Србије ЕУ повећаће се и одлив 
српских лекара.

„За првих шест месеци када је Пољска ушла ЕУ, 6.000 њи-
хових лекара је мигрирало у Унију, тако да Србија није усамљен 
случај. Кроз сличну ситуацију прошле су и Чешка и Литванија. 
Да би Србија задржала своје лекаре, мора им понудити зараде 
које имају њихове колеге у земљама ЕУ. Мислим да ће проћи мно-
го времена пре него што будемо могли да им обезбедимо такве 
плате“, навела је Радосављевићева, оценивши да је за велики број 
незапослених лекара решење прилагођавање уписне политике 
факултета са потребама државе. Са друге стране, када је реч о де-
фицитарним профилима, измене Закона о здравственој заштити, 
према којима за специјализацију за те профиле више не постоји 
обавеза да се ради две године, корак су ка решењу проблема.

	 А.Б.

До посла у здравству

НЕДОСТАЈУ АНЕСТЕЗИОЛОЗИ, 
РАДИОЛОЗИ, КАРДИОХИРУРЗИ
Према кадровском плану Министарства здравља, здравстеном систему Србије недостаје 400 лекара, 500 

здравствених сарадника и 2.600 медицинских сестара. Упућен је захтев Министарству финансија да се 
обезбеде средства за њихово запошљавање

Уз посредовање НСЗ
Према подацима Националне службе за запошљавање, у 

Србији око 2.104 лекара опште праксе и 95 лекара специјали-
ста нема посао, а велико интересовање за домаће стручњаке 
влада и у Немачкој. Посредством НСЗ прошле године у Немач-
кој је запослено седам лекара на три клинике, и то углавном 
стручњаци опште праксе.

Национална служба за запошљавање посредује по захте-
вима иностраних послодаваца, обавља селекцију кандидата 
и настоји да услови рада одговарају условима које имају рад-
ници земље домаћина. Када се упореде подаци о броју неза-
послених и броју слободних послова, које су послодавци прија-
вили Националној служби за запошљавање, претходне године 
у Србији до посла су теже долазили лекари опште праксе. Лак-
ше су до посла долазили гинеколози, офталмолози, анестезио-
лози, кардиолози.
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Развијене земље на време су препознале да је мали бизнис за-
мајац даљег развоја привреде: покретач иновација, запошљавања, 
друштвене и локалне интеграције у Европи. Политика ЕУ налаже 
да на државном нивоу постоји континуитет у обезбеђивању ус-
лова за развој малог и средњег бизниса, као и институционална 
подршка МСП, како финансијска тако и нефинансијска. Уз финан-
сијску подршку програма за самозапошљавање, фирме отварају 
незапослени различитих занимања и степена стручне спреме. Ви-
сокошколци у Средњебанатском округу најчешће региструју вете-
ринарске амбуланте, стоматолошке ординације и пољопривредне 
апотеке. 

Дипломирани инжењер машинства Радивоје Надлачки спа-
да међу предузетнике који кроз сопствени бизнис настављају да 
раде посао за који су, кроз радно искуство, стекли одлична знања 
и вештине. Наиме, Радивоје је радио у предузећу чија делатност је 
била израда и постављање заливних система, а након што је постао 
технолошки вишак и нашао се на евиденцији незапослених, за њега 
није било дилеме шта би било оптимално за наставак каријере.

Средином 2011. године регистровао је фирму „Еталон“, чија 
делатност су заливни и дренажни системи. Средства субввенције 
за самозапошљавање искористио је за набавку опреме и рекламу. 
„Еталон“ је као један од извођача радова учествовао у реализацији 
великог пројекта – Аква-парк „Петроленд“ у Бачком Петровцу, који 
се простире на 27 хектара површине, има отворене базене са тер-
малном водом и друге атрактивне садржаје. 

Др Милан Крстић отворио је 2011. године ветеринарску ам-
буланту „Ултимат-вет“. Средствима субвенције за запошљавање 

купио је инхалациони апарат, који је нужан код хируршких ин-
тервенција, а омогућава контролисање стања пацијента и дубину 
анестезије. У амбуланти пружа и друге бројне услуге, као што су: 
вакцинација, рендген, снимање кукова и лактова на дисплазију, 
ултразвучна дијагностика, стоматологија, биохемија, дерматоло-
гија, вештачко осемењавање куја.

Као компаративне предности своје фирме др Крстић истиче то 
што је „Ултимат-вет“ једина ветеринарска амбуланта у Србији која 
омогућава процену наследних болести код паса, мачака, коња и 
врши ДНК анализе. Такође, то је једна од три амбуланте ове врсте у 
у нашој земљи у којој је могуће рендгенско снимање на дисплазију 
кукова и лактова.

 А.Штрбац

До сопствене фирме уз субвенције НСЗ

У ПОСАО БЕЗ ДИЛЕМЕ
Радивоје Надлачки је радио у предузећу чија делатност је била израда и постављање заливних система. 

Након што је постао технолошки вишак и нашао се на евиденцији незапослених, за њега није било дилеме у 
ком правцу да усмери своју каријеру

Уз помоћ крагујевачке филијале На-
ционалне службе за запошљавање, „Заста-
ва оружје“ тражи 90 радника са радним 
искуством и 144 радника без радног иску-
ства.

„Траже се радници машинске и ме-
талске струке, 3. или 4. степена струч-
ности, металоглодачи, стругари, брусачи, 
бушачи, бравари пресери, заваривачи и 
техничари нумеричких машина“, рекла 
је директорка Филијале Крагујевац НСЗ Љиљана Петровић. На 
евиденцији крагујевачке филијале за запошљавање има око 200 
радника с радним искуством и преко 700 незапослених до 40 го-
дина старости без радног искуства у струкама које тражи „Заста-
ва оружје“. Нови радници без искуства биће запослени након што 
прођу једномесечну стручну обуку у фабрици. Са њима ће фабри-
ка засновати радни однос на одређено време.

Према речима Петровићеве, влада велико интересовање не-
запослених за радна места која нуди фабрика оружја, а у филијали 
се обавља селекција кандидата, који се затим упућују на разговор 
с послодавцем. На евиденцији филијале НСЗ у Крагујевцу има око 
23.000 незапослених.

Прошлогодишњи девизни приход фабрике “Застава оружје“ 
био је дупло мањи него 2010. године и износио је свега 11 милиона 
америчких долара, а главни узрок тако великог подбачаја био је 
изостанак реализације извозних уговора са земљама северне Аф-
рике. Губитак северноафричког тржишта крагујевачка фабрика 

покушава да надомести извозом оружја у 
Сједињене Америчке Државе и на Блиски 
Исток.

Фабрички менаџмент најављује нови 
продор на америчко тржиште, испору-
ком производа из стандардног програма 
спортског и ловачког оружја, али и нових 
артикала. Директор фабрике “Застава 
оружје” Раде Громовић каже да је купцима 
у САД понуђен широк асортиман квали-

тетних производа, прилагођених потребама америчког тржишта.
“У овом тренутку имамо предуговорене количине у вредности 

од 16 милиона долара, али сви ти карабини неће бити испоручени 
у 2012. години, с обзиром да се уговор протеже и на 2013. годину”, 
каже Громовић и додаје да ће током јануара на Сајму наоружања 
и опреме у Америци бити потписан још један уговор са партнером 
из Сједињених Америчких Држава.

“Ту се практично ради о репертивним ловачким карабинима, 
малокалибарским пушкама и пиштољима из фамилије ЦЗ 999. 
Оквирно, тај уговор неће бити испод 2,5 милиона долара”, каже 
Громовић. Према његовим речима, ти послови требало би да обез-
беде стабилизацију пословања фабрике у 2012. години, након изу-
зетно тешке 2011, у којој је извоз био дупло мањи него 2010. године. 
Међутим, за нове, амбициозније извозне послове, у модернизацију 
производних капацитета требало би уложити више од 20 милиона 
евра, јер су поједини производни погони ове фабрике старе 159 го-
дина, потпуно технолошки застарели.

„Застава оружје“ запошљава нове раднике

ПРОДОР НА АМЕРИЧКО ТРЖИшТЕ
Крагујевачка фабрика запослиће 234 нова радника металске и машинске струке, са или без радног искуства. 

Траже се металоглодачи, стругари, брусачи, бушачи, бравари пресери, заваривачи и техничари нумеричких машина
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Чланови Социјално-економског савета Србије најави-
ли су протекле недеље да ће затражити формирање 
посебног министарства за грађевинарство, како би се 
спречило даље пропадање ове изузетно важне при-
вредне гране. 

„Савет, такође, захтева да се што пре укине унапред наплата 
ПДВ-а грађевинским предузећима и да се она обавља по реали-
зацији посла, као и да се домаћа грађевинска предузећа заштите 
у Србији од страних компанија, за које најчешће раде као подиз-
вођачи“, изјавио је председавајући Социјално-економског савета 
(СЕС) Небојша Атанацковић, на конференцији за новинаре одржа-
ној после ванредне седнице тог тела у Влади Србији. 

Атанацковић је истакао да СЕС на седници, чија је централна 
тема била анализа стања у грађевинарству, није имао кворум за 
одлучивање, с обзиром на то да је од представника власти био 
присутан само званичник из Министарства економије и регио-
налног развоја. 

Представници Савеза самосталних синдиката Србије, УГС 
“Независност” и Уније послодаваца Србије истакли су да је пре 
три године у Србији било регистровано 11.000 грађевинских пре-
дузећа, а да их сада има 8.000, као и да је тренутно око 87 одсто у 
стању неликвидности. 

Према подацима Уније послодаваца Србије, само локалне са-
моуправе тренутно дугују грађевинским фирмама најмање 390 
милиона евра, а просечан дуг је старији од три године. Председ-
ник Синдиката радника грађевинарства и ИГМ Србије Душко Ву-
ковић, оценио је да је домаће грађевинарство у катастрофалном 
стању и најавио да ће синдикат од нове Владе Србије тражити 

наставак примене Посебног колективног уговора за грађевинаре 
и појачан рад инспекције, како би се смањио рад „на црно“.

„У сивој зони ради најмање 30.000 радника, па чак и на из-
градњи станова у новом насељу ‚Степа Степановић‘ на Вождовцу 
у Београду. Грађевинарство је тренутно на издисају, мора се про-
менити пореска политика и укинути дупло опорезивање наших 
грађевинара у иностранству“, рекао је Вуковић. 

Само у грађевинској оперативи тренутно ради око 71.000 
радника у високоградњи и нискоградњи, док је заједно са индус-
тријом грађевинског материјала ангажовано око 115.000 људи, 
навео је Вуковић и додао да је још најмање толико радника у при-
вреди везано за грађевински сектор.

 Упркос најгорој ситуацији у грађевинској индустрији од 
2002. године и извештају који су представници ове индустрије 
изнели на седници Социјално-економског савета, нико од 6 ми-
нистара, чланова СЕС и њихових заменика, државних секретара, 
помоћника, није се појавио да саслуша све тешкоће са којима се 
суочава сектор грађевине и ИГМ. Председници гране грађевине 
при Савезу самосталних синдиката Србије, УГС „Независност“, 
Сектор гране грађевине у Привредној комори Србије, као и дирек-
тори грађевинских фирми у чланству Уније  послодаваца Србије, 
изнели су предлог мера за превазилажење кризе у овој привред-
ној грани, међутим, испред Владе РС није било никога ко би ове 
захтеве и предлоге саслушао.

Направљен је договор да УПС, ПКС и представници оба реп-
резентативна синдиката упуте обједињене предлоге за прева-
зилажење кризе у грађевинарству и ИГМ техничкој Влади РС, а 
који ће се наћи и пред новом Владом чије се формирање очекује.

	 	 	 А.Б.

Национална служба за запошљавање - Филијала Смеде-
рево у просторијама Градског савеза социјално хуманитарних 
организација у Смедереву организовала је свечано уручивање 
уговора о спровођењу јавних радова за особе са инвалидите-
том. Послодавцима, извођачима јавних радова, уговоре је уру-
чила директорка Филијале Смедерево Драгана Добрић. 

За подручје Подунавског округа Национална служба за 
запошљавање је одобрила 11 јавних радова, од чега Смедерев-

ској Паланци један, Великој Плани три и седам јавних радо-
ва Смедереву. Посредством ове мере активне политике запо-
шљавања, која унапређује радне способности незапослених 
који теже долазе до посла, оствариће се друштвени интерес у 
области социјалних, културних и хуманитарних делатности, 
а са евиденције незапослених лица Филијале Смедерево биће 
запослено 41 лице.

Грађевински сектор

индУсТрија која иЗУмирЕ

У Смедереву уручени уговори о спровођењу јавних радова за особе са инвалидитетом

ДРУшТВЕНИ ИНТЕРЕС

Само у грађевинској оперативи тренутно ради око 71.000 радника у високоградњи и нискоградњи, док је 
заједно са индустријом грађевинског материјала ангажовано око 115.000 људи, а још најмање толико радника у 

привреди везано је за грађевински сектор
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Српски пољопривредници ускоро ће моћи бесплатно да 
користе нови систем агропрогнозе за побољшање биљне произ-
водње. Систем у који је уложено 1,7 милиона евра, како је поче-
тком априла најавио министар пољопривреде и трговине Србије 
Душан Петровић, требало би да почне да функционише наред-
них месеци. Тај систем подразумева постављање аутоматских 
метеоролошких станица, феромонских клопки и светлосних 
ловних лампи, а на основу прикупљених података ће се давати 
препоруке стручним службама за заштиту биља. Нови систем 
би требало да донесе значајне уштеде, захваљујући повећању 
производње и смањењу трошкова за средства за заштиту биља.

„За опрему и хидрометеоролошке станице утрошено је око 
милион евра, док је око 700.000 евра намењено раду пољопри-
вредних стручних служби“, казао је Петровић, након потписи-
вања уговора са директорима 28 пољопривредних саветодав-
них стручних служби, на основу којих ће започети реализација 
пројекта. Он је објаснио да ће на целој територији Србије бити 
постављене аутоматске метеоролошке станице, као и феромон-
ске клопке и светлосне ловне лампе, које ће слати податке цен-
тралној стручној служби у Новом Саду, која ће на основу при-
купљених информација давати препоруке стручним службама 
за заштиту и третман биљака.

Задатак система је формирање базе података о осматрању, 
појави и ширењу штеточина и патогена и предложеним мерама 
заштите. Текући трошкови за одржавање система у наредним 
годинама биће око милион евра.

„Повећање производње, односно уштеде трошкова за упо-
требу средстава за заштиту биља, због примене овог система 
биће, према песимистичним проценама, око 200 милиона евра 
годишње, а према оптимистичним око 300 милиона евра“, на-
вео је Петровић и подсетио да је прошле године пољопривредни 
буџет Србије био нешто већи од 200 милиона евра, а ове нешто 
већи од 300 милиона евра.

Највећи део стручног посла обављаће пољопривредни асис-
тенти - саветодавци, а свако пољопривредно газдинство бес-
платно ће добијати информације о томе шта се дешава са њихо-
вим усевима, која заштитна средства за биље да употребљавају, 
у којој количини и на који начин да врше третмане.

Министар је нагласио да ће се кроз ангажовање струч-
них људи и коришћење опреме направити помак и омогућити 
пољопривредним произвођачима да смање своје трошкове и по-
већају зараду, као и да производе робу бољег квалитета, што ће 
увећати могућности за извоз и побољшати снабдевање домаћег 
тржишта.

Петровић је казао да у домаћој пољопривреди, према пода-
цима Светске организације за храну (ФАО), губици од различи-
тих штетних организама у биљној производњи износе око 28% 
укупне производње. Након успостављања прогнозно-извештај-
не службе, циљ је да се у наредне четири године у Србији смањи 
ниво штете од дејства различитих штетних организама на до-
маћу биљну производњу са тренутних 28 на 10%, што је просек 
у земљама ЕУ.

Систем као пилот пројекат већ функционише у Војводини, 
на основу чега је процењено да би уштеда на употреби заштит-
них средстава само за шећерну репу, на годишњем нивоу у Ср-
бији могла да буде од шест до девет милиона евра.

Ускоро бесплатан систем агропрогнозе

ВЕЛИКЕ УшТЕДЕ
Кроз ангажовање стручних људи и коришћење опреме направиће се значајан помак и омогућити 

пољопривредним произвођачима да смање своје трошкове и повећају зараду, као и да производе робу бољег 
квалитета, што ће увећати могућности за извоз и побољшати снабдевање домаћег тржишта

На Сајму професионалне оријентације, одржаном протекле 
недеље у Бору, учествовало је 9 средњих школа из Бора, Него-
тина, Бољевца, Књажевца и Јагодине. Образовне институције су 
представиле своје програме осмацима и седмацима из Бора и 
околине. Филијала Националне службе за запошљавање у Бору 
организује сајмове професионалне оријентације од 2007. године. 
По оцени учесника и организатора, овогодишњи сајам је најпо-
сећенији и изазвао је највеће интересовање шире јавности.

Ученици и њихови родитељи су искористили прилику да 
разговарају са професорима, стручним сарадницима и средњош-
колцима и из прве руке добију корисне информације о програ-
мима школа и занимањима за које оне оспособљавају. На штанду 
НСЗ посетиоци су се информисали о радним условима и пожељ-
ним особинама за поједина занимања, добили савете чиме да 
се руководе када се опредељују за будућу школу и како да се 
што боље припреме за полагање завршног испита. Ученицима 
је представљен „Водич за избор занимања“, публикација коју су 
приредили психолошки саветници из НСЗ, у циљу превенције по-
грешног избора занимања, као и интерактивна верзија „Водича“, 
на сајту Националне службе.

Сајам професионалне оријентације у Бору

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
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Европска комисија је у марту 2010. израдила документ 
„Европа 2020: стратегија за паметни, одрживи и инклу-
зивни раст“. У њој су међусобно повезане три приоритет-
не области и пет главних циљева. Пет основних циљева 
до 2020. године су: подизање стопе запослености попула-

ције од 20 до 64 године са 69% на 75%; повећање стопе БДП који 
се издваја за образовање са 1,9% на 3%; смањење емисије гасова 
који изазивају ефекат стаклене баште за 20%, повећање удела 
обновљивих извора енергије за 20% и енергетске ефикасности 
за 20%. Планирано је и смањење стопе превременог напуштања 
школе испод 10% и повећање броја грађана са високошколском 
дипломом на 40%, као и смањење броја људи који живе испод 
линије сиромаштва за 25%. 

Ситуација се заоштрава
Међутим, већ су евидентни економски проблеми једног броја 

европских држава. Грчка је опхрвана дужничком кризом, Ирска, 
Шпанија и Португал се боре са високим дуговањима и растом 
незапослености, а евро достиже рекордно ниску вредност у од-
носу на друге водеће светске валуте. Европска економска и фи-
нансијска криза убрзано постаје и социјална криза, која намеће 
питање да ли је Европа, као целина, способна да се организује и 
помогне привредни раст, у ситуацији када велики број земаља ЕУ, 
истовремено, иде ка смањењу својих буџета и јавне потрошње.

Ситуација у Грчкој се заоштрава. Договор о формирању владе 
и даље није ни на помолу, пре свега због тога што странке које 
прихватају строге мере штедње не могу да оформе већину. Не-
мачка је почела да губи стрпљење, па су највиши владини зва-
ничници упутили Грчкој јасну поруку да или поштује обавезе које 
је преузела или напусти еврозону. Нове економске прогнозе, обја-
вљене у Бриселу 11. маја, показале су да ће Шпанија и Француска 
имати нешто веће проблеме са смањивањем дефицита него што 
се мислило. У прогнозама је потврђено да је еврозона кренула ка 
привредном опоравку, али да је ситуација и даље нестабилна. У 
таквим околностима свакако није добродошла вест да је Горњи 
дом парламента Немачке, највеће европске привреде, одбацио 
једну од ретких мера које је конзервативна влада донела у циљу 
подстицања раста.

Раст почиње средином године
“Привредни оправак је на видику, али је економска ситуација 

и даље нестабилна, уз велике разлике између земаља чланица“, 
рекао је европски комесар за привреду Оли Рен, представљајући 
пролећна економска предвиђања. Према новим прогнозама Ко-
мисије, у еврозони би наредне године, након овогодишњег пада 
од 0,3%, требало да буде остварен раст бруто домаћег производа 
од 1%. Предвиђа се да ће раст почети средином године. Када је 
реч о ЕУ као целини, рачуна се на привредни раст од 1,3% за на-
редну годину, након овогодишње стагнације. Рен је ову прилику 
искористио и да укаже како је увођење реда у јавне финансије 
предуслов за одрживи раст. У том смислу треба искористити 
нове могућности у оквиру ЕУ, како би се унапредили стабилност 
и раст. Према процени Комисије, ни Шпанија ни Француска неће 
остварити предвиђене циљеве за смањење дефицита. Дефицит 
ће ове године износити 6,4% БДП, уместо планираних 5,3%, док 
ће привредни раст бити у паду за 0,3%. Предвиђања шпанских 
власти, међутим, доста су оптимистичнија, па они рачунају на 
раст од 0,2% и дефицит у планираном нивоу. Прогнозе Комиси-
је, како се наводи, засноване су на претпоставци да се политика 
неће променити, а Брисел, како је рекао Рен, има пуно поверење 
у намеру Шпаније да сведе дефицит. 

„Привредни оправак је на видику, али је економска ситуација и даље нестабилна, уз велике разлике између земаља 
чланица“, рекао је европски комесар за привреду Оли Рен, представљајући пролећна економска предвиђања

Нови потреси у зони евра

ЈАСНА ПОРУКА: ЈОШ ШТЕДЊЕ
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Шпанија под лупом
Комисија је упозорила и да би продубљивање дужничке 

кризе у Шпанији могло да повећа премију ризика за Шпанију, 
односно трошкове задуживања, док би на јавне финансије мог-
ло негативно да утиче и погоршање ситуације банкарског сек-
тора. Шпанија је ионако под лупом, као једно од жаришта кризе, 
са незапосленошћу око 24% и рецесијом у 2012. и већ је доби-
ла одобрење да постави мање амбициозне циљеве за смањење 
дефицита за ову годину, пошто је ревидирала прошлогодишњи 
дефицит на 8,51%. 

„Порука је јасна. Шпанија ће морати да наметне још штедње, 
посебно 2013. године, да би покушала да испуни циљеве по пи-
тању дефицита. Чини се, међутим, да ће то бити тешко у контекс-
ту реакција становништва и неприхватљивог нивоа незапосле-
ности“, оценио је економиста холандске банке ИНГ Ван Влиет. 

Друго решење било би да Брисел поново ублажи захтеве од 
Шпаније, о чему су већ стигли и први наговештаји. Комесар Рен 
је недавно рекао да се пакт стабилности неће примењивати на 
„глуп“ начин, што је алузија на речи којима је 2002. године та-
дашњи председник Комисије Романо Проди окарактерисао пакт, 
јер је исувише ригидан. 

Социјалисти ће се држати циља
У Бриселу је процењено да ће дефицит и у Француској на-

редне године измаћи контроли и бити 4,2%, уместо 3%, на шта се 
Француска обавезала, а процена је такође базирана на претпо-
ставци да неће бити нових мера. Рен очекује од француских вла-
сти да изнесу план како ће одржати обећање. Нови председник 
Француске Франсоа Оланд (Francois Hollande) ставио је до знања 
да је и очекивао раскорак између прогноза Париза и Брисела, а 
разлику је приписао, између осталог, томе што одлазећа влада 
није у пуној мери приказала погоршање буџетске ситуације у 
земљи. 

Мишел Сапен (Michel Sapin) из Оландовог тима, који се сма-
тра потенцијалним министром финансија, одмах је истакао да 
ће нова влада држати до тога да оствари циљ за дефицит од 3% 
БДП следеће године. То ће свакако бити тежак задатак за нову 
владу, мада Рен није желео да изговори реч „штедња“. Истакао 
је, међутим, да је дефицит уско повезан са привредним растом, 
који би према процени Комисије у 2013. могао да износи 1,3%, 
док је Оланд изнео процену од 1,7%. Комисија је у извештају за 
Француску указала и на још један велики проблем - чињеницу 
да овогодишњи раст БДП од 0,5% неће бити довољан да заустави 
погоршање ситуације на тржишту рада. Незапосленост је прошле 
године била 9,7%, за ову је прогнозирано 10,2, а за наредну годи-
ну 10,3%, што све може негативно да се одрази и на привредни 
раст и на унутрашњу тражњу. 

Еврозона без Грчке
Најтежа ситуација и даље је у Грчкој, која у јеку дужнич-

ке кризе не може да формира владу. Лидер Нове демократије, 
највеће грчке странке, Антонис Самарас, признао је да вла-
да неће моћи да се формира без пристанка радикалне левице 
Сириза. Проблем је што се та партија, која је на изборима 6. маја 
постала трећа по значају у Грчкој, противи мерама штедње. Нова 
демократија и социјалистички ПАСОК, које су доминирале по-
литичким системом Грчке више од три деценије, на изборима 
нису добиле довољну подршку да саме оформе владу, а све друге 
странке се противе мерама штедње. Сириза, на пример, жели да 
напусти програм штедње, али и да остане у зони евра, док је ли-
дер социјалиста Евангелос Венизелос изнео могућ компромисни 
предлог - да земља остане у зони евра, али да се обезбеди да про-
грам привредног опоравка под вођством ЕУ и ММФ буде испод 
оквира три године. То је срочио намерно непрецизно, будући да је 
баш уговор са повериоцима предмет спорења странака. 

Међутим, по том питању из Немачке су стигли оштри то-
нови. Између осталог, речено је да зона евра може да поднесе 
излазак Грчке. „Желимо да Грчка остане у зони евра, али мора 
бири спремна да испуњава обавезе. Никога не можемо да те-
рамо“, рекао је немачки министар финансија Волфганг Шојбле 
(Wolfgang Scheuble), у разговору за регионални дневник Рајнише 
пост (Rheinishe Post). Он је истакао да нико никоме не прети и да је 
Европа већ доста учинила за Грчку. „Опасно је мазати очи грађа-
нима причама да постоји једноставнији пут за опоравак Грчке, уз 
избегавање свих препрека. То је апсурдно“, додао је Шојбле. 

Блокиране пореске олакшице
Још једна вест битна за еврозону је да је Горњи дом немач-

ке скупштине Бундестаг блокирао програм смањења пореза у 
укупном износу од шест милијарди евра годишње. То је једна од 
ретких мера које је усвојила конзервативна влада Ангеле Мер-
кел, иначе посвећена штедњи и снижавању задужења. Влада је 
овим желела да смањи порез на додатни износ који ће запослени 
добити на рачун усклађивања плата са инфлацијом, тако да та 
разлика не би отишла у буџет већ грађанима. Опозиција - Со-
цијалдемократска партија, Зелени и радикална левица - оценили 
су да пореска реформа није социјално уравнотежена. Они траже 
да се повећа пореска стопа на највиша примања. Ова реформа 
сада ће ићи Комисији за медијацију између Горњег и Доњег дома 
немачког парламента.

      А.Б.
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Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

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

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

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

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

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

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

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

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

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

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

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

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

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

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

адрЕсЕ Филијала нсЗ

покрајинска 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

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

покрајинска 
слУжба За 
ЗапошљаваЊe

Косовска 
Митровица  
Дрварска 10 
тел. 028/423-090

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
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Косовска 
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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
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Пирот
Кнеза Милоша 59
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Зајечар
Николе Пашића 77
тел. 019/444-500
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